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Кафедраның жылдық есебінің құрылымы 

 
1)  Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

2) Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша                   

ақпарат ұсынылады); 

3) Студентке бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы    
бойынша ақпарат ұсынылады); 

4) Білім алушыларды қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау (кафедраның әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 
5) Оқытушылар құрамы (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 

6) Оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі (кафедра бойынша жалпы ақпарат 

ұсынылады); 
7) Ақпаратты басқару (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

8)  Жұртшылықты ақпараттандыру (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 

9) Бағдарламаларды тұрақты мониторингілеу және мерзімді бағалау (кафедраның әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады); 
10) Сапаны мерзімді сыртқы қамтамасыз ету (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша   

ақпарат ұсынылады). 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1) Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясат (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 
2020-2021 оқу жылында кафедралардың қайта құрылуына байланысты «Арнайы педагогика және психология» 

және «Жалпы педагогика және музыкалық білім» кафедралары біріктіріліп, «Қазіргі заманғы педагогика және психология» 
кафедрасы болып аталды. Кафедрада білім беру бағдарламасының мақсаттарына жету үшін қажетті ресурстар бар: - 4 
ғылым докторы, профессор,  14 ғылым кандидаты, 1 PhD докторы, 19 магистрден тұратын жоғары білікті профессорлық-
оқытушылық құрам. Кафедра оқытушыларының арасында «Қазақстан Республикасы ЖОО-ның үздік оқытушысы» 
атағының 2 иегері бар (д.п.с.,проф. Нұрлыбекова А.Б., 2008, д.п.с.,проф. Лекерова Г.Ж., 2010). 

- оқу базасы, оның ішінде: аудиториялық база (№305 бөлім 56,26 ш.м. № 300 аудитория 37,94 ш.м., № 212 кафедра 
58,42 ш.м. № 209 аудитория 71,10 ш.м., №219 аудитория  73,71 ш.м.), сәйкес келеді. Қазіргі санитарлық нормалармен және 

кафедра оқытушылары үшін оқу сабақтарын өткізуге мүмкіндіктер, электронды ресурстық орталық, оқу залы, спорт залы 
бар. Сонымен қатар, кафедра шығармашылық келісім-шартпен негізгі мектептерде бірқатар сабақтар өткізеді. 

 - оқу әдебиетінің жеткілікті қоры;  
 - оқыту бейіні бойынша тәжірибенің кәсіби негіздерінің болуы;  
- оқу-ғылыми-білім беру кешенінің (БҰҰОК) болуы;  
- оқу процесін ұйымдастыру және бақылау жөніндегі құрылымдық бөлімшелердің болуы.  
Кафедра ұжымы: «Заманауи педагогика және психология» кафедрасында 2022-2023 оқу жылында профессорлық-

оқытушылық құрамның келесі құрамы: 35 қызметкер, оның ішінде 5 -ғылым докторы,1- PhD доктор, 10- ғылым кандидаты, 
19- магистр.  

 
1кесте – Факультеттің (кафедраның) профессор-оқытушылар құрамы 

№ 
п/
п 

Кафедраның 
аталуы 

ППҚ 
бар 

лығы 

Доктор 
ғылым, 
Проф. 

Ғылым 
канди 

дат 
тары, 

доцент 

тер 

Оқу 
атағының 
проценті 

мен 
дәрежесі 

Бірлену 
шілер 

Сағат
шылар 
бойын

ша 

Қазақ тілінде 
жүргізуді білу 

бар 
лы 
ғы 

Оқу 
атағы 
мен 

дәрежес
і 

барлығы Оқу 
атағы 
мен 

дәрежесі 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Заманауи 
педагогика және 
психология 

35 6 10 45,71% 4 4 - 29 21 

 

Кестенің жалғасы 

Базалық 
біліммен 
сәикестігі 

бар 

Мамандық 
бойынша 

оқытушылық 
стажы бар 

Ғылыми педагогикалық жұмыс стаждары Жас шамасы 

5 жылға дейін 5-15ж 15 
жоғары 

35 жасқа 
дейн 

35-50 жас 
аралығын

да 

50 - 
жастан 
жоғары 

зейнетк
ерлік 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 

35 35 5 5 18 7 14 16 5 

 
М.Әуезов атындағы ОҚУ ұсынылатын білім беру қызметтерінің деңгейі, олардың сапалық және сандық 

өзгерістері, талдауы туралы тұтас көзқарасты қалыптастыруға жағдай жасау мақсатында университетте болып жатқан 
үдерістерді бақылау арқылы білім беру бағдарламасының тиімділігін жүйелі түрде бағалайды және жетілдіру бойынша 
ұсыныстар әзірлейді. Білім беру бағдарламасының ашықтығы ең алдымен студенттерге жеке оқу жолын құруға мүмкіндік 

беретін кредиттік және қашықтықтан технологиялармен қамтамасыз етіледі; мұғалімдерді таңдау; пәндердің оқу-
әдістемелік кешендерін пайдалана отырып, оқу курстарын өз бетінше меңгеруге, оқу-ақпараттық орталықтың ресурстарын 
белсенді пайдалануға; ОБСӨЖ кезінде мұғалімдерден кеңес алу; М.Әуезов атындағы ОҚУ asu.ukgu порталында 
академиялық рейтингіні бақылау kz және т.б. 

Университетте білім беру үдерісіндегі мәселелерді шешудің жаңа ұйымдастырушылық және әдістемелік 
принциптерін қамтитын болашақ мамандарды даярлаудың тиімді, сапалы менеджмент жүйесі жақсы жұмыс істейді. ЖОО 
ішілік білім сапасын бақылау оқу үдерісін оңтайландыруға, кәсіптік бағдар принципін жүзеге асыруға ықпал етеді, бұл өз 
кезегінде мамандарды даярлау сапасын арттыруға ықпал етеді. Университет қызметін бағалауда М.Әуезов атындағы ОҚУ-

дағы оқыту сапасы туралы студенттердің пікірі қамтылған. Университеттің білім беру бағдарламаларының сапасын 
қамтамасыз етуді бақылауды университетте алқалы органдар жүзеге асырады: Ғылыми кеңес және оқу-әдістемелік кеңес; 
Білім беруді жоспарлау және бақылау басқармасы; Деканат; Тіркеу кеңсесі; Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі; 
Мониторинг және СМЖ бөлімі. Оқыту әдістері мен курс мазмұнын талдауды, университеттің білім беру 
бағдарламаларының сапасына сараптаманы оқу-әдістемелік кеңес бекітілген жоспарлар бойынша жүзеге асырады және 
отырыс хаттамаларында көрсетіледі.  

Оқу әдістемелік кешені Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандарттарына, мамандықтың оқу 
жоспарларына сәйкестігіне емтиханнан өтуі керек, содан кейін кафедралардың, факультет кеңестерінің, оқу әдістемелік 

кешені отырыстарында талқыланады. Кафедрада оқу үдерісін жоспарлау мәселелеріне үлкен көңіл бөлінеді, оған 
профессорлық-оқытушылық құрамының оқу жүктемесін жоспарлау, штаттық кестені қалыптастыру, күнтізбелік жоспарлау 
кіреді. Дәріс тек профессорларға, доценттерге, ғылым кандидаттарына және аға оқытушыларға тапсырылады. Тәжірибелік 
және зертханалық сабақтарды ассистенттер мен оқытушылар жүргізеді. Мүдделі тараптар жұмыс жоспарын құруда, таңдау 
компонентінің тізбесі мен мазмұнын анықтауда, дипломдық ресімдеу тақырыптарында, білім беру бағдарламаларының 
сапасын сараптауда белгілі рөл атқарады. Оқуға ұсынылатын элективті пәндердің сапасы оқу-әдістемелік кешендердің 
талаптарға сәйкестігіне Білім басқармасы жүргізетін жүйелі аудитпен қамтамасыз етіледі.  

Сондай-ақ жылына кемінде бір рет пәндердің оқу-әдістемелік кешендері факультеттер мен университеттің оқу-
әдістемелік кеңесінің мүшелерінің сараптамасынан өтеді. Кафедра меңгерушісі білім беру бағдарламалары мен пәндердің 

оқу жоспарларын өзгерту және түзету қажеттілігін талдауға жауапты. Қорытынды аттестаттау кезеңінде жұмыс берушілер 
бағалау рәсіміне қатысады, оның ішінде кәсіби қоғамдастықтың атынан емтихан комиссиясының мүшелері ретінде. 
Қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша комиссия мүшелері – жұмыс берушілер кәсіптік білім беру мазмұнын 



жетілдіру, оқу процесін, оның ішінде өндірістік практиканы ұйымдастыру бойынша ұсыныстар енгізе алады. Элективті 
курстардың тиімділігін дәйекті зерттеу нәтижелері барлық деңгейдегі (бакалавриат, магистратура, докторантура) 

студенттердің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға бағытталған бағдарламалардың әзірленген мазмұнын игерудегі 
тұрақты оң үрдісті бағалауға мүмкіндік береді). Өңделген деректер ұсынылған курстарды оқудың таңдалған мазмұны, 
нысандары мен әдістері түлектердің одан әрі кәсіби қызметіне қажетті құзыреттіліктердің табысты қалыптасуына ықпал 
ететінін көрсетеді. Кафедра мәжілістерінде жүйелі түрде мәселелер жан-жақты қаралып, талқыланып, білім беру 
бағдарламаларын жүзеге асыруды жетілдіру жолдары, осы бағытта мониторинг жүйелі түрде жүргізіліп, олардың негізінде 
дер кезінде сауатты шешімдер қабылдануда.  

Кафедра оқу үдерісінің сапасын бақылауды белгіледі: әдістемелік тәжірибе алмасу және беру мақсатында 
тәжірибелі оқытушылардың ашық сабақтарын жоспарлау және өткізу. Жас педагогтарды даярлау жүзеге асырылуда, 

олардың кәсіби өсуі тәлімгерлер тарапынан бақыланады. Сабақтардың ең күрделі түрлері ұдайы талқыланып, 
оқытушылармен әдістемелік сабақтар өткізіліп, оқуды жақсарту мақсатында оқушылардың өз бетінше жұмыс жасау әдістері 
әзірленіп, талқыланады. Сабақтарды тексеру нәтижелері бойынша комиссия педагогикалық ұжымға кәсіби қызметті 
жетілдіру бойынша әдістемелік ұсыныстар береді. Студенттер арасында жүргізілген сауалнама қорытындысы бойынша 
кемшіліктерді жою бойынша кешенді жұмыстар жүргізілуде. Мысалы, емтихандардың көпшілігі оқытушылардың 
объективтілігіне қол жеткізу үшін нақты уақыт режимінде баға қоятын оқытушылардың қатысуынсыз компьютерлік 
технологияны пайдалана отырып өткізіледі, апелляциялық процедуралар қолданылады, емтихандарға проекторлардың 
қатысуы және кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы емтихан сұрақтарының дұрыстығына толық жауапкершілік. 
Тәжірибелі ұстаздар оқу үдерісінде интерактивті әдістерді қолдану бойынша шеберлік сабақтарын өткізіп, ашық 

сабақтардың кестесі жасалды. Кафедрада оқу мониторингі білім беру бағдарламаларының сапасын сыртқы және ішкі 
бағалау әдістерімен жүзеге асырылады.  

Сыртқы сапаны бағалау мыналарды қамтиды:  
- лицензиялау;  
- университетті мемлекеттік аттестациялау;  
- ұлттық бірыңғай тестілеу; 
- қорытынды мемлекеттік аттестаттау;  
- университеттердің рейтингін жасау процедуралары.  

Білім сапасын ішкі бағалау мыналарды қамтиды:  
- сапа менеджменті жүйесі;  
- университет қызметінің барлық түрлері бойынша әртүрлі өзін-өзі бағалау процедуралары;  
- үлгерімнің ағымдағы мониторингі;  
- оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау. Кафедрада оқу жоспары мен тапсырмалардың орындалуын бақылауды, 

сондай-ақ оларды жетілдіру бойынша кері байланысты қамтамасыз ететін білім беру бағдарламаларының сапасын ішкі 
бағалау және сараптау механизмі бар. Бұл «Оқытушы студент көзімен» сауалнама жүргізу барысында студенттердің білім 
беру бағдарламаларының сапасын бағалауда, қысқы және жазғы сессиялардан кейінгі қалдық білімдерді кешенді тексеруден 

көрінеді, олар бірге нәтиже береді. оқыту сапасы мен оқу жоспарын жүзеге асырудың айқын көрінісі. Баллдық-рейтингтік 
жүйе, ағымдағы, аралық, қорытынды бақылаудың барлық түрлері білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау мен 
сараптаудың маңызды элементтері болып табылады. Сонымен қатар, бұл параметрлер университеттегі барлық 
құрылымдардың үнемі назарында. 

Білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау үшін педагогикалық ұжым келесі көрсеткіштерді басшылыққа 
алады: оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің жеткіліктілігі ОӘК және МОӘК Қазақстан Республикасының нормативтік және 
заңнамалық актілерін сақтау; элективті пәндер каталогтарының, оқу жұмыс жоспарларының, оқу жоспарларының, жұмыс 
оқу жоспарларының (силлабустардың) білім алушылардың құзыреттіліктерін қалыптастыру талаптарына сәйкестігі; оқу 

сабақтары мен аралық аттестаттау кестесінің оқу жұмыс бағдарламасына сәйкестігі; оқу процесінің кестесі мен 
академиялық күнтізбенің сақталуы; білім беру қызметтерін тұтынушылардың пікірлерін есепке алу.  

Пәндердің оқу бағдарламаларын талдау олардың мамандарды даярлаудағы мақсаттар мен талаптарға сәйкестігін 
көрсетеді. Әрбір бағдарлама отандық педагогикалық білім мен ғылымның дәстүрлерін ескере отырып, жоғары кәсіби 
деңгейде құрастырылған. Әрбір бағдарлама пәннің пайда болу және даму тарихын және оның қазіргі жағдайын қамтиды. 
Бағдарлама іргелі теориялық білімнен басқа, болашақ маманның кәсіби қызметінің практикалық құрамдас бөлігі үшін 
жеткілікті негіз береді. Білім беру бағдарламаларын әзірлеу сапасын бақылау үлгерімнің тұрақты мониторингін, білім 
алушылардың аралық аттестациясын және білім алушылардың қорытынды (мемлекеттік қорытынды) аттестациясын 
қамтиды. Дайындық деңгейі мен білім беру бағдарламаларының сапасы да қорытынды аттестаттау нәтижелері бойынша 

анықталады. Білім беру бағдарламаларының сапасының деңгейі мемлекеттік емтихандарды тапсыру және дипломдық 
жұмыстарды қорғау көрсеткіштерін талдау арқылы көрсетіледі. МАК-қа дайындық, бітіру біліктілік жұмыстарын қорғау 
мәселелері бөлімнің бақылауында, жұмыс берушілердің мамандарды даярлау сапасына қойылатын талаптарын есепке алу 
бойынша тұрақты жұмыстар жүргізілуде. Осы мақсатта МАК пен рецензенттер тізіміне тиісті құрылымдардың басшылары 
мен басқа ЖОО-ның жетекші ғалымдары мен оқытушылары кіреді. МАК төрағаларының баяндамаларында мемлекеттік 
емтихандар мен ДРК қорғау нәтижелеріне егжей-тегжейлі талдау жасалған. Жыл сайын жұмыс берушілермен өзара 
әрекеттесу аясында түлектердің кәсіби біліктілігін қалыптастыру үдерісін жақсартуға ықпал ететін пәндерді енгізу бойынша 
ұсыныстар мен түлектерді оқытуды жетілдіру бойынша ұсыныстарын білдіру ұсынылады. 

2) Бағдарламаларды әзірлеу және бекіту (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат 

ұсынылады); 
Болон процесінің негізгі принциптеріне сәйкес білім беру бағдарламаларын әзірлеу келесі іргелі принциптерді 

сақтауды талап етеді: - оқытудың нәтижелері білім беру бағдарламасын (немесе оның бір бөлігін) аяқтағаннан кейін студент 
көрсете алатын білімдердің, дағдылардың, дағдылардың және жеке қасиеттердің динамикалық жиынтығы болып табылатын 
құзыреттерді сипаттайды; - құзіреттілікті қалыптастыруға бағытталған білім беру бағдарламалары модульдік құрылымға ие 
және жай ғана теориялық пәндер мен практикалық курстардың тізімі емес, сонымен бірге көлемі (оларды әзірлеуге 
студенттердің еңбек шығындары) бойынша модуль топтары бойынша салыстырмалы; - еңбек шығындарының көлемін жеке 

модульдерді немесе ЖОО-да, соның ішінде шетелдік университеттерде жүзеге асырылатын тұтас білім беру бағдарламасын 
әзірлеумен салыстыру. Мұның барлығы қазақстандық білім беру бағдарламаларын, оқу жоспарларын, студенттер мен 
оқытушылардың сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығын, отандық дипломдардың еуропалық аймақта 
конверсиялануын, түлектердің әлемнің кез келген елінде жұмысқа орналасу құқығын тануды қамтамасыз етеді. 



М.Әуезов атындағы ОҚУ оқу процесін ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті 
білім беру стандарттарына (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 23.08.2012ж. №1080 қаулысы), қызметтің үлгілік 

ережелеріне негізделген. Жоғары білім беру ұйымдарының (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 17.05.2013ж. №499 
қаулысы), Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің (20.04.2013ж. №152, 2011ж.), Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 
мониторингті, аралық және қорытынды аттестаттауды жүргізудің үлгілік ережесі (Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің 18.03.2008ж, №125 бұйрығы) стандарт. Оқу жоспарлары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2013 жылғы 16 тамыздағы No 343 бұйрығы) және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
саласындағы басқа да нормативтік және нұсқаулық құжаттар. 

5В010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларын Білім беру 

бағдарламасын іске асыру білім мен ғылымның даму деңгейін, сондай-ақ шындық ұсынатын жағдайларды ескере отырып, 
университеттің миссиясына сәйкес жүзеге асырылады. 5В010300 (050103) – «Педагогика және психология» мамандығы 
бойынша бакалаврларды дайындау АБ № 0137399 сериялы Мемлекеттік лицензия негізінде жүзеге асырылады, 
лицензияның берілген күні 03.02.2010ж., білім беру қызметін шектеу мерзімі көрсетілмейді. жоғары білім саласында.  
Кафедра кредиттік оқыту жүйесі аясында әрекет ете отырып, Мемлекеттік білім беру стандарты мен Білім беру 
тұжырымдамасы талаптарына сәйкес студенттердің мамандықтың барлық пәндерін меңгеруіне және ғылыми дәреже алуына 
барынша қолайлы жағдай жасау бойынша жұмыс жүргізеді. Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім мамандықтарының классификаторы. 5В010300 (6В010300) – «Педагогика және психология» мамандығы 
бойынша барлық 2011жылы шетел жоғары оқу орындарының үлгілік оқу жоспарлары негізінде жыл сайын жаңартылып, 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Реестріне енгізіліп отырады.  
Білім беру бағдарламасының негізгі ережелері Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы 

№1080 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартының 
мазмұнын, талаптарды ескере отырып тұжырымдалған. және әлеуетті тұтынушылардың сұраныстары және әлеуетті жұмыс 
берушілердің, үміткерлердің мүдделерімен, университеттің әлеуетімен, мемлекет пен жалпы қоғамның талаптарымен 
анықталатын білім беру бағдарламасына сұранысты бағалау негізінде жүзеге асырылады. Бакалаврларды дайындау ұлттық 
білім беру моделіне негізделген, түпкі нәтижеге бағытталған, ол көпмәдениетті, коммуникативтілікті меңгерген, білім беру 
және әлеуметтік маңызды мәселелерді шығармашылық және жоғары кәсіби деңгейде шеше алатын заманауи формация 

маманын даярлауды көздейді. Қоғамдағы міндеттері жоғары ғылыми-практикалық деңгейде. «Педагогика және психология» 
мамандығы бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын дамыту 
стратегиясы университеттің стратегиялық жоспарларына сәйкес құрастырылған. Білім беру бағдарламалары Қазақстан 
Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 6,7,8 деңгейлеріне сәйкес әзірленген (Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің бірлескен бұйрығы). Шеңберінде психолог мамандарын даярлау жүзеге асырылатын білім беру 
бағдарламаларының коды мен атауы: 6В01110-«Педагогика және психология», 6В01112-«Психология және медиация», 
6В01111-«Практикалық психология», 6В01114-«Психология және денсаулық сақтау».  

2-кесте. Жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру тізіліміне енгізілген салалық құрылымдар 

мен кәсіби стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламалары туралы ақпарат:  

№ Салалық немесе кәсіби 

стандарт негізінде 

жасалған білім беру 

бағдарламасының атауы 

Бекітілген салалық 

біліктілік 

шеңберінің немесе 

кәсіби стандарттың 

атауы 

Бекітілген салалық біліктілік 

шеңберінің немесе кәсіптік 

стандарттың тапсырыс 

нөмірі 

Бекітілген салалық 

біліктілік шеңберіне 

немесе кәсіптік 

стандартқа тапсырыс 

беру күні 

1 6В01110-«Педагогика және 

психология» 

- «Педагог» кәсіби 

стандарты 

№133 Национальная палата 

предпринимателей РК 
«Атамекен» 

- 08.06.2017г. 

2 6В01111-«Практикалық 
психология» 

- «Педагог» кәсіби 
стандарты 

№133 Национальная палата 
предпринимателей РК 
«Атамекен» 

- 08.06.2017г. 

3 7М01110-«Педагогика және 
психология» 

«Магистр» кәсіби 
стандарты  

- № 3 - 25.08.2016г 

4 8D01110-«Педагогика және 
психология» 

«Доктор» кәсіби 
стандарты  

- № 3 - 25.08.2016г 

Кафедраның білім беру бағдарламаларының мақсаты жаңа құзыреттерді қалыптастыруға, психологиялық-
педагогикалық салада кәсіби құзіреттілігі бар мамандарды даярлауға бағытталған ғылыми және кәсіпкерлік ойлау мен 
мәдениетті аударатын көшбасшыны дайындауға бағытталған университеттің миссиясымен сәйкес келеді. кәсіби білім алуға 
және білім беру-психологиялық қызмет нарығында бәсекеге қабілетті болуға, үш тілді жетік меңгерген, аналитикалық және 
логикалық ойлау дағдыларын көрсететін, кәсіби іс-әрекетте шығармашылық көзқарас, өмір бойы оқу стратегиясын бойына 

сіңіру. 
Білім беру бағдарламалары Қазақстан Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің 6,7,8 деңгейімен, Дублин 

дескрипторларымен, Еуропалық жоғары білім кеңістігінің біліктілік шеңберінің 1-ші циклімен үйлестірілген. (Еуропалық 
жоғары білім беру аймағының біліктілік шеңбері), сонымен қатар өмір бойы оқытудың Еуропалық біліктілік шеңберінің (A 
Framework for Qualification of the European Higher Education Area) 6-шы деңгейімен (өмір бойы білім берудің Еуропалық 
біліктілік шеңбері); (The European Qualification Framework for Lifelong Learning); мүдделі тараптардың талаптарына 
сәйкестендірілген ғылыми-зерттеу, практикалық және кәсіпкерлік қызметтің қажетті түрлеріне байланысты кәсіби 
құзыреттіліктерді қалыптастыру арқылы кәсіби және әлеуметтік тәртіпке бағытталған. 

Білім беру бағдарламасының құрылымы теориялық дайындық, кәсіптік және практиканың басқа түрлері, дене 
шынықтыру, әскери дайындық және аттестаттау (аралық және қорытынды) сияқты оқу жұмысының әртүрлі түрлерімен 
қалыптасады.  

Кафедраның Білім беру бағдарламасының бакалавриатын сәтті аяқтаған түлектер оқуын университеттің 
магистратура мен докторантурада «7М011-Педагогика және психология» және «8D011-Педагогика және психология» 
мамандықтары бойынша жалғастыра алады. 

Кафедрада университет Ғылыми кеңесі бекіткен мына білім беру бағдарламалары бар:  
- PhD докторантураның  8D01110 – Педагогика и психология  ББ бойынша. 

-  Ғылыми-педагогикалық бағыттағы 7М01113 – Білім берудегі менеджмент  ББ  бойынша. 



Университеттің қайта бейіндендірілуіне байланысты жоғарыда атап көрсетілген білім беру бағдарламалары 
2022/2023 оқу жылына жаңартылмады. 

Білім беру бағдарламалары Болон үдерісі, студентке бағытталған оқыту, қолжетімділік және инклюзивтілік 
қағидаттарын пайдалана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру арқылы оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған. 
6В010300 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім беру бағдарламаларының академиялық құндылығы 
мен ерекшелігі студентке педагогикалық салаға бағытталған кәсіби дағдылар мен құзыреттіліктерді ала отырып, өз білім 
беру траекториясын таңдауға мүмкіндік беретін элективті пәндер каталогында көрсетілген. жұмыс қажеттіліктері мен 
жұмыс берушілердің үміттерін ескере отырып, білім беру. Білім беру бағдарламасын іске асыру шеңберінде кеңірек 
бейіндегі мамандарды дайындауға болады, атап айтқанда: білім беру жүйесіндегі психолог; практикалық психолог.  

Элективті пәндер каталогы академиялық ұтқырлыққа және студенттерді басқа ЖОО-мен алмасуға мүмкіндік 

береді, сонымен қатар әртүрлі салалардағы мамандарды, атап айтқанда: жетекші профессорларды, шетелдік практик 
психологтарды тарта отырып, мектеп психологы мен практикалық психологты дайындауға мүмкіндік береді. 
университеттер. Білім беру бағдарламасы студенттердің шет тілін тереңдетіп оқу мүмкіндігін қарастырады, бұл түлектердің 
жалпы мәдени және кәсіптік құзыреттіліктерінің жоғары деңгейін және олардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз етеді және олардың 1-2 семестр бойы оқуына ықпал етеді. академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша 
жетекші шетелдік университеттер. Осы мақсатта кәсіби-бағдарлы шет тілінің арнайы курсы оқытылады.  

Кафедраның барлық Білім беру бағдарламасы үшін оқу нәтижелеріне келесі оқу іс-әрекеттері арқылы қол 
жеткізіледі: - аудиториялық сабақтар: дәрістер, семинарлар, практикалық және зертханалық сабақтар – оқытудың 
инновациялық технологияларын, ғылымның, техниканың және ақпараттық жүйелердің соңғы жетістіктерін пайдалануды 

ескере отырып жүргізіледі; - сыныптан тыс жұмыстар: студенттің өзіндік жұмысы, оның ішінде оқытушының 
жетекшілігімен, жеке консультациялар; - кәсіптік тәжірибелерді жүргізу, курстық жұмыстарды, диссертацияларды, 
кандидаттық, докторлық диссертацияларды орындау. Кафедра академиялық адалдық пен академиялық еркіндікті сақтау, 
студенттерге төзімсіздік пен кемсітушіліктің кез келген түрінен қорғау шараларын қабылдайды. Білім беру бағдарлама 
сапасы оны әзірлеуге және бағалауға, оның мазмұнын жүйелі бақылауға және қарауға мүдделі тараптарды тарту арқылы 
қамтамасыз етіледі. Білім беру бағдарламасының бакалаврлары білім беру психологы, практикалық психолог, отбасы 
психологы, балалар психологы, кеңес беруші психолог, білім беру және психологиялық қызмет саласындағы әлеуметтік 
психолог лауазымдарын атқара алады. 

Шетелдік білім беру орталықтарымен ынтымақтастық педагогикалық ұжым мен студенттерді халықаралық білім 
беру бағдарламаларына белсенді тартуға ықпал ететін білім беру саласының маңызды міндеттерінің бірі болып табылады 
(«Болашақ» Президенттік бағдарламасы, «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» Республикалық білім беру 
институты. Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жетекші ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін 
арттыру және т.б.), халықаралық және жергілікті академиялық ұтқырлық. Жыл сайын шетел университеттерінен дәріс оқуға 
жетекші ғалымдар, оқу-психологиялық тренингтер өткізу үшін практикалық психологтар шақырылады, академиялық 
ұтқырлық шеңберінде кафедра профессорлары шетел университеттеріне шақырылады (ф.ғ.д., профессор Лекерова Г.Ж. 
Джизах филиалында сабақ жүргізді ( Ұлықбек атындағы ұлттық Узбек университеті және Қазан федералдық университеті).  

Мансап және жұмыспен қамту орталығы жұмыс берушілермен тұрақты байланыста бола отырып, бағдарлама 
түлектерінің еңбек нарығында өзін-өзі позициялау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Білім беру бағдарламасының мақсаты университет миссиясымен келісілген және кәсіпкерлік дағдысы бар, үш тілді 
еркін меңгерген, концептуалды, аналитикалық және логикалық ойлау дағдыларын көрсететін, кәсіби қызметте 
шығармашылық көзқарасты көрсететін, ұлттық және интернационалдық ұжымда жұмыс істей алатын, өмір бойы оқу 
стратегиясын меңгерген елдің зияткерлік элитасын дайындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы ҚР Ұлттық біліктілік шеңберінің 7 деңгейімен, Дублин дескрипторларымен, жоғары 
білім берудің Еуропалық Кеңістігінің Біліктілік Шеңберінің 2 циклімен үйлестірілген. (A Framework for Qualification of the 

European Higher Education Area), сондай ақ өмір бойы білім беру үшін Еуропалық Біліктілік Шеңберінің 7 деңгейімен (The 
European Qualification Framework for Lifelong Learning). 

Білім беру бағдарламасы стейкхолдерлер талаптарын ескере отырып түзетілген ғылыми-зерттеу, практикалық 
және кәсіпкерлік қызметтің қажетті түрлеріне байланысты кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру арқылы кәсіби және 
әлеуметтік тапсырысқа бағытталған. 

7M01110 – «Педагогика және психология» мамандығы бойынша болашақ оқытушылардың психологиялық-
педагогикалық ғылымдар саласында қазіргі заманғы білім беру технологияларын меңгерген мамандарға қойылатын 
талаптарға сәйкес сапалы кәсіби даярлығын қамтамасыз ету болып табылады. Білім беру бағдарламасы жоғары оқу 
орындарында, білім беруді басқару органдарында, білім беру ұйымдарында, ғылыми-зерттеу ұйымдарында ғылыми, 

педагогикалық, кәсіби-практикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі, инновациялық тәсілдері, зерттеу дағдылары 
бар бәсекеге қабілетті жаңа формациядағы магистрлерді дайындауға бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы Болон процесі, магистрантқа шоғырланған оқыту, қолжетімділік және инклюзивтілік 
принциптерін қолдана отырып, білім беру процесін ұйымдастыру арқылы оқыту нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған.  

Осы БББ-ның түлегіне «Педагогика ғылымының магистрі» біліктілігі беріледі.  
7M01110 - Педагогика және психология бойынша магистрлерлері бастапқы оқытушы қызметін Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012 жылғы 21 мамырдағы № 201-ө-м бұйрықпен 
бекітілген мамандар және басқа да қызметкерлер үшін лауазымдардың біліктілік анықтамалығының біліктілік талаптарына 

сәйкес жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптарсыз, кіші ғылыми қызметкер (ғылыми-зерттеу мекемелерінде, білім беру 
ұйымдарында) қызмет ете алады.  

7М01110-«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасында түлектің оқу нәтижелері мен құзыреттілігі, 
сондай-ақ білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін және пәндердің мазмұнын 
көрсететін жиынтық кесте ұсынылған. 7M01110-«Педагогика және психология» БББ "Тарих және педагогика" 
факультетінің әдістемелік комиссиясында №_11_ «_29_» _06_2021ж. қарастырылған.  

3) Студентке бағдарланған оқыту, оқыту және бағалау (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы    

бойынша ақпарат ұсынылады); 

Кафедраның студенттер контингенті 

2022-2023 оқу жылының басында күндізгі бөлім студенттер саны 74 адамды құрайды.  
6В01111-«Практикалық психология», мамандығы – 3 ; 
6В01112-«Психология және медиация» мамандығы – 12; 
6В01110-«Педагогика және психология» мамандығы – 59; 



2022-2023 оқу жылының басында күндізгі бөлім магистранттар саны 101 адамды құрайды.  
7М01110-«Педагогика және психология» мамандығы – 101; 

2022-2023 оқу жылының басында күндізгі бөлім докторанттар саны 7 адамды құрайды.  
8D01110-«Педагогика және психология» мамандығы – 7 ; 

2022-2023 оқу жылының басында сыртқы бөлім студенттер саны 169 адамды құрайды.  
6В01110- «Педагогика және психология» мамандығы – 169; 

 

2022 – 2023 оқу жылында оқу түрі бойынша студенттер контингенті туралы мәліметтер (бөлімінде қазақ бөлімі 

көрсетіледі) 

№ Мамандықтар 

атауы 

Қабылдау 

жағдайлары 

Студенттер контингенті (адам) Дайындықтың 

басталуы Курстар  

Барлығы 1 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Күндізгі толық 

1 

6В01111-

«Практическая  
психология» 

грант 

3 

   3    

платный    -   
 

2 
6В01112-

«Психология и 
медиация» 

грант 
12 

   4    

платный 
   8   

 

3 

6В01110-« 

Педагогика и 
психология» 

грант 

59 

  6 12    

платный 
  31 10   

 

Барлығы: 74 - - 37 37    

Сырттай оқу түрі 

1 6В01110 
Педагогика және 

психология 

қысқартылған 

Грант 

169 

- - -     

Ақылы - - 139 30    

Барлығы: 169 - - 139 30    

Магистранттар 

1 7М01110-
Педагогика және 

психология 

Грант 
101 

 10      

Ақылы 
 91 

     

Барлығы: 101  101      

                                  Докторанттар  

3 8D01110-
Педагогика және 

психология 

Грант 
7 

3 4 
     

Ақылы        

Барлығы: 7 3 4      

5В010300-«Педагогика және психология» білім беру бағдарламасының негізгі тұтынушылары осы бағдарлама 
бойынша оқитын студенттер болып табылады. Осыған байланысты олардың білім беру мүдделері мен қажеттіліктері оқу 
процесін қамтамасыз етуде негізді болып табылады. Білім беру бағдарламасын меңгеру үшін студенттер жұмыс оқу 
жоспарынан үзінді, Элективті пәндер каталогынан таңдау негізінде жеке оқу траекториясын анықтайтын студенттің жеке 
оқу жоспарын құрайды. 

Студенттің жеке оқу жоспары әр оқу жылына жұмыс оқу жоспарына  және элективті пәндер каталогына сәйкес 
құрылады. Студенттің жеке оқу жоспары сонымен қатар студенттің соңғы оқу жылындағы академиялық қарызының 
пәндерін немесе ауыстыру немесе қалпына келтіру кезінде туындаған оқу жоспарларындағы айырмашылықты және оларды 
оқу мерзімін көрсетеді.  

СМЖ ОҚУ ПР 7.03-2012 «Оқу-әдістемелік процестерді басқару» ұйым стандартына сәйкес жеке білім беру 
бағдарламасын анықтайтын студенттің жеке оқу жоспары қалыптастырылады. Әр оқу жылына жұмыс оқу жоспары және 
элективті пәндер каталогына сәйкес жеке оқу жоспары құрылады. Студенттің жеке оқу жоспары студенттің соңғы оқу 
жылындағы академиялық қарызының пәндерін немесе ауысу немесе қалпына келтіру кезінде туындаған оқу 

жоспарларындағы айырмашылықты және оқу мерзімін көрсетеді. Пәндер бойынша академиялық ағындар мен топтар 
құрылғаннан кейін оқытушылар үшін студенттің жеке оқу жоспары автоматты түрде қалыптасады. 

Ұйымдастыру стандартына сәйкес ОҚУ СМЖ ПР 8.06-2013, сонымен қатар Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің наурыздағы бұйрығымен бекітілген «Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және 
қорытынды аттестациялаудың үлгілік ережелері» №125,  18 наурызда 2008 жылы университетте студенттерді аралық 
аттестаттау жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары негізінде әзірленген жұмыс оқу жоспарына, 
академиялық күнтізбеге және кәсіптік оқу жоспарларына сәйкес жүзеге асырылады. Студенттерді аралық аттестаттау 
емтихандарды тапсыру және сараланған сынақтар түрінде жүзеге асырылады. Білім алушылардың аралық аттестациясын 

ұйымдастыру және өткізу студенттерге қызмет көрсету орталығына жүктеледі. 
Пән мазмұнының бір бөлігін студенттердің меңгеру сапасын бағалау үшін семестрде 2 рет аралық бақылау 

өткізіледі, оның нысаны мен мазмұнын оқытушы анықтайды. Білімді межелік бақылау – бекітілген академиялық күнтізбеге 
(семестріне екі рет) сәйкес пәннің бір бөлігі (модульі) бойынша сынақ және басқа да нысандар негізінде оқытушының 
студенттердің оқу жетістіктерін тексеруі. Қашықтықтан оқитын студенттер үшін бірінші кезеңдік бақылау сессия аралық 
кезеңде, екіншісі – емтихандық сессия кезінде жүргізіледі. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары (СҒЗЖ) инновациялық бағытқа ие және инновациялық психологиялық-
педагогикалық технологияларды зерттеуге, жетілдіруге және дамытуға арналған. 2022-2023 жылғы есепті кезеңге ҰҒЗЖ 

«Жас психологы» ғылыми үйірмесінің аясында өткізілді, аға оқытушы Айтжанова Г.Т. Студенттер ғылыми 
конференцияларға қатысты, 43 мақала жарияланды. Ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлау кафедраның ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының негізгі бағыттарымен байланысты. Ғылыми зерттеу жұмысы бойынша қатысушыларының жұмысының 



тиімділігін келесі көрсеткіштер бойынша бағалауға болады: жыл сайын осы бейіні бойынша оқитын студенттер «Әуезов 
оқулары» жас ғалымдар мен студенттердің халықаралық ғылыми конференциясының жұмысына белсенді түрде қатысады. 

Кафедрада ғылыми-зерттеу жұмысын жандандыру мақсатында студенттерді түрлі деңгейдегі конференцияларға, 
конкурстарға қатысуға тарту мақсатында мақсатты жұмыстар жүргізілуде. 

 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижиесі 

№ Баяндамашы Тақырыбы Жетекшісі 
ЖОО 

атауы 
Ескертпе 

Секция 1. 

1 Бакберген Құрманай 
Нұрғалиқызы  
ТП-20-1К  

«Арттерапия-жаңа оқыту технологиясының 
озық үлгісі ретінде» 
 

Магистр, оқытушы 
Байназарова М. 
 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

2 Аманкелдиева Индира 
Мелдибайқизи  
ТП-20-1К  

«Арт-терапия техникасы және оның 
психоэмоциялық саулықты реттеудегі 
маңызы» 

Магистр, оқытушы 
Байназарова М. 
 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

3 Балтаева  
Айжан Серикбаевна  
ТП-19-12к  

«Жеткіншіктердің девиантты мінез-құлқының 
қалыпасуына ата-аналар қатынасының әсерін 
зерттеу»  

Магистр,  
аға оқытушы 
Бегалиева Л.Ж. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

4 Жыңғылхан Айдана 
Бауыржанқызы  
ТП-19-12к  
 

«Психткалық дамуы тежелген кіші мектеп 
оқушыларының мазасыздануды жеңуде 
изотерапияны қолданудың тиімділігін 
зерттеу»  

Магистр,  
аға оқытушы 
Бегалиева Л.Ж. 
 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

5 Ноқтырбекқызы 
Динара  
ТП-19-12к  

«Жеткіншіктердегі эмоционалды интеллект 
пен топтық бірігуді зерттеу»  

Магистр,  
аға оқытушы 
Бегалиева Л.Ж. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

6 Серикбаева Балжан  
МС – 20-3к6  

«Оқыту процесінде оқушылардың танымдық 
қызығушылықтарын дамыту»  

Магистр, аға 
оқытушы Сейдулла 
Г.  

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

7 Есенгелді Гаухар 

 МС-20-3к2 
 

«Дене шынықтыру сабағында спорттық 

ойындар арқылы оқушыларға дене тәрбиесін 
қалыптастыру»  

Магистр, аға 

оқытушы Сейдулла 
Г.  

М.Әуезов 

атындағы 
ОҚУ 

 

8 Султанбаева Умида 
ФИ-20-1к3 

«Қазақ тілі сабағында оқушыларға 
эстетикалық тәрбие берудің жолдары»  

Магистр, аға 
оқытушы Сейдулла 
Г.  

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

9 Қожабекқызы Аида 
ТП-19-1р 

 

«Методы преодоленя стрессовых ситуации» 
 

Магистр, аға 
оқытушы Досжанова 

Ж.Т. 

М.Әуезов 
атындағы 

ОҚУ 

 

10 Юнусов Эмир 
ТП-19-1р 

«Психология времени» 
 

Магистр,  
аға оқытушы 
Досжанова Ж.Т. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

11 Тургунова 
Шахло 
Тп 20-1р 

«Арттерапия в работе с трудными 
подростками» 
 

Магистр,  
аға оқытушы 
Сарипбекова А.Т. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

12 Спандиярқызы Ш. 
ТП-19-1к 
 

«Дарынды және талантты балаларды 
диагностикалау және дамыту мәселесі» 

Магистр, аға 
оқытушы Нурханова 
Г. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

13 Жанарбек 
Айда 
ТП-19-1к 

«Бастауыш мектеп жасындағы балалардың 
танымдық қабілеттерінің тұлғалық-реттеу 
механизмі реінде мотивацияның әсерін 
зерттеу» 

Магистр,  
аға оқытушы 
Нурханова Г. 
 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

14 Қиясхан Мереке   
МС-20-1к 
 

«Студенттерге  жалпыадамзаттық 
құндылықтар негізінде білім беру» 

Магистр,  
аға оқытушы 
Исманова Н.Е. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

15 Мустафа 
Балнур Зайтунқызы  
Тп19-1к 

«Отбасыңдағы ата-ана мен бала қарым-
қатынасының психологиялық  ерекшеліктері»  

Магистр,  
аға оқытушы 
Малгайдарова Г. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

16 Жайлау  
Индира   
ТП-19-1к  

«Қарым-қатынастың адам өміріндегі 
маңызы» 
 

Магистр, аға 
оқытушы 
 Сұлтанова К. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

17 Нұрлыбай  
Айсұлу   
МС-20-1к  

«Иклюзивті оқыту негізінде жасөспірімдер 
арасында теңдік қатынастарды қалыптастыру» 

Магистр, оқытушы 
Байрова А.Д. 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

18 Исламова  

Ақжүніс  
ЕП-20-1к 

«Зияты зақымдалған балаларды жалпы білім 

беру үрдісіне қосу» 

Магистр, оқытушы 

Байрова А.Д. 

М.Әуезов 

атындағы 
ОҚУ 

 

19 Әбдіжаппарова 
Мадина  
ФИ-20-3к5  

«Интеграция оқыту жағдайында мүмкіндігі 
шектеулі балаларға педагогикалық 
психологиялық қолдау көрсету»   

Магистр, оқытушы 
Убайдина А. 
 

М.Әуезов 
атындағы 
ОҚУ 

 

20 Сатбай  
Қазына   

ФИ-20-3к8  

«Эмоциоалды ерік сферасы зақымдалған 
балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосу 

(Аутизм синдромы)» 

Магистр, оқытушы  
Жумабаева Д.Ж. 

 

М.Әуезов 
атындағы 

ОҚУ 

 



ОҚУ-дың білім беру қызметі әртүрлі санаттағы студенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 
академиялық саясатқа негізделген: білім беру гранты бойынша, ақылы негізде, басқа ұйымдардың есебінен, ішінара және 

толық жұмыс істейтін, мүмкіндіктері шектеулі. (физикалық және материалдық). Кафедра психологтарды күндізгі және 
қашықтықтан оқыту түрінде дайындайды. Оқу қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. Студенттер білім беру 
бағдарламаларының негізгі тұтынушылары болып табылады, сондықтан бағдарламаларды үздіксіз жетілдіру ең алдымен 
олардың қызығушылықтарын ескере отырып жүзеге асырылады. Студенттің жеке қасиеттерін, оның шығармашылық 
қабілеттерін, жалпы адамзаттық құзыреттерін, академиялық және әлеуметтік бағдарын дамытуға мүмкіндік беретін 
құрамдас бөліктерге көп көңіл бөлінеді. Студенттердің білім беру бағдарламаларын меңгергеннен кейін алған кәсіби 
құзіреттіліктерін қалыптастыру мақсатында студенттердің теориялық білімдерін практикалық дағдылармен, дағдылармен 
бекіту мақсатында қала ұйымдарымен тығыз байланыста жұмыс жүргізілуде, бұл түлектерді кәсіби қызметке дайындауға 

ықпал етеді. 
Университеттің барлық құрылымдық бөлімшелері студенттің толық меңгеруіне қажетті жағдай жасайды. 

Университетте студенттерге академиялық қолдау көрсету қызметі құрылды және жұмыс істейді: деканат, студенттік 
деканат, халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық орталығы, студенттік кабинет, білім беру сапасына 
мониторинг және бақылау бөлімі, жұмыспен қамту және мансаптық өсу, жастар ісі жөніндегі комитет, студенттік кеңес, 
студенттік кәсіподақ комитеті. Университет студенттердің бар қызметтерді объективті бағалауына мүдделі. Бұл бағытта 
сауалнамалар, ауызша сұхбаттар арқылы жүйелі кешенді зерттеулер жүргізілуде, олардың талдауы қазіргі жағдай туралы 
қорытынды жасауға, перспективаларды белгілеуге және тиімділікті одан әрі арттыру бойынша ұсыныстар әзірлеуге 
мүмкіндік береді. ОҚУ студенттердің білім сапасын ішкі бақылау жүйесін әзірледі: 

 - оқу жоспарында бағалау критерийлері мен әдістері, сондай-ақ бағалау критерийлері көрсетілген;  
- оқудың қол жеткізілген нәтижелері күтілетін оқу нәтижелерімен салыстырылып талданады, студенттерге дер 

кезінде жеткізіледі; 
 - емтиханды бірнеше оқытушы тапсырады;  
- бағалау ережелері жеңілдететін мән-жайларды ескереді және нәтижені студенттің пайдасына қарастыруды 

көздейді;  
- бағалау бакалавриатта білім алушылардың білімін бақылау және бағалау туралы белгіленген Ережеге сәйкес 

жүргізіледі / Магистратурада студенттердің білімін бақылау және бағалау туралы ереже; - студенттердің шағымдары мен 

өтініштерін қараудың ресми тәртібі бар. Әр оқу кезеңінің және оқу жылының соңында аналитикалық мәліметтері бойынша 
кафедра топ, курс бойынша үлгерімді бақылайды. Одан кейін оқу нәтижелері кафедра мәжілісінде талданады. Топ 
кураторлары үлгермеуші студенттердің себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жоспарын жасайды, кураторлық сағаттарда 
студенттермен барлық мәселелерді талқылайды, үлгермегендердің қарыздарын жою мерзімдерін белгілейді, жазғы 
семестрге тіркеуді ұйымдастырады, жеңілдететін мән-жайларды ескереді. . Бір оқу жылы ішінде оқу үдерісін ұйымдастыру 
әр курс бойынша теориялық оқыту, аралық және қорытынды бақылау, қорытынды мемлекеттік аттестаттау, практикалар, 
мерекелер, жазғы семестр кезеңдерін көрсететін академиялық күнтізбе негізінде жүзеге асырылады. Студенттің жеке оқу 
жоспары әрбір студенттің оқу траекториясын жеке анықтайды және оны әр оқу жылына белгіленген нысан бойынша 

студент эдвайзердің көмегімен жеке өзі қалыптастырады. Бұл жоспарлар факультет деканы/магистратура, докторантура 
кафедрасының меңгерушісі бекітеді және оқу жоспарының орындалуын бақылау үшін негіз болады, екіншісі студентке 
беріледі. Кафедрадағы тьюторлар мен эдвайзерлер оқудың тегін білім беру траекториясын таңдауды және жүзеге асыруды, 
сонымен қатар оқу жоспарларының икемділігі мен икемділігін қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Әрбір пән шеңберінде 
студентке қажетті ақпаратты ала алады: тесттер, емтихандық жұмыстардың сұрақтары, әдістемелік нұсқаулар, лекциялық 
конспектілер, СӨЖ тапсырмалары, силлабустар (силлабустар), оқу-әдістемелік материалдар. 

Студент бағалау критерийлерімен силлабустарда және нұсқаулықта қағаз жүзінде де, ISVUZ-да, сонымен қатар 
университет сайтында таныса алады. Академиялық талаптарды орындай алмайтын студенттер үшін кредиттік технология 

бойынша оқу процесін ұйымдастырудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес ұзақтығы 6 апта болатын қосымша (жазғы) 
семестр қарастырылған, оның барысында студенттерге емтиханға дайындықты ұйымдастыру арқылы академиялық қолдау 
көрсетіледі. сабақтары тегін. Оқу жылы ішінде СӨЖС, СӨЖ сағаттары жеке кестеде бекітіледі, кафедраларда 
консультациялар, кесте бойынша студенттерге қосымша сабақтар мен сабақтар өткізу кестелері бар, қосымша ақпарат 
пәндер бойынша силлабустарда да берілген. Жеке оқу жоспарын (ОЖЖ) қалыптастырудың негізіне мыналар жатады: 
жұмыс оқу жоспары (ЖЖЖ), элективті пәндер каталогы (СБП), студенттердің сұраныстары. Таңдау үшін таңдау пәндерінің 
тізбесін жұмыс берушілердің сұраныстары мен студенттердің мүдделерін ескере отырып бітіруші кафедра ұсынады, тізімді 
университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді. Эдвайзердің көмегімен студент RUP және QED негізінде өзінің оқу жолын 
қалыптастырады, жеке оқу жоспарын жасайды және студентке арналған бағдарламаларды (Syllabus) алады. Пререквизиттер 

мен постреквизиттер туралы ақпарат оған элективті курстарды таңдау арқылы оқу жолын дұрыс құруға мүмкіндік береді. 
Білім беру процесінің негізгі көрсеткіші – көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы. Оқыту мен оқу сапасын анықтау үшін 
университеттің білім сапасының мониторингі және департаменті студенттер арасында «Студенттердің университетте оқуға 
қанағаттануы» әлеуметтік сауалнамасын жүргізеді. Сауалнама нәтижелері университетте студенттерге бағытталған білім 
беру үшін барлық жағдай жасалғанын және барлық білім беру қызметтерін жоғары деңгейде ұсынатынын көрсетеді. БӨ 
студенттердің кәсіби ұтқырлығын қалыптастыруды, зерттеушілік дағдыларын дамытуды, шығармашылық әлеуетті, жеке 
қабілеттерді және жеке құзыреттерді ашуды ескере отырып әзірленеді. Студенттердің кәсіби құзыреттілігін дамыту оқу 
үдерісінде оқытудың белсенді әдістерін қолдану арқылы жүзеге асырылады: іскерлік ойындар, проблемалық-ситуациялық 

модельдеу, жобаны қорғау, топтық тренингтер, кейс-стадилер, портфолио құру, модульдік оқыту, психологиялық 
тренингтер және басқа да интерактивті технологиялар және т.б. ОҚУ-да оқытудың дәстүрлі түрлерімен қатар 
профессорлық-оқытушылар құрамы әртүрлі инновациялық педагогикалық әдістерді қолданады. Осылайша, 
бейнетехнология сабақта үлкен мойындалды: ол компьютерлік қолдауды пайдалануға негізделген және ақпаратты көрнекі 
және есту арқылы қабылдауды қамтиды. Кафедраларда профессорлық-оқытушылық құрамның бейнедәрістері бар 
(«Конфликт психологиясы», «Психология», «Психологиялық кеңес беру» пәндері бойынша пс.ғ.д.,професссор Лекерова 
Г.Ж.), интерактивті тақтаның аудиовизуалды мүмкіндіктері қолданылады. пәндерді игерудегі барлық курстар. Жобалық 
(дизайн) технологиясы студенттерге жоба бойынша ұжымдық, топтық, жеке жұмыстарға үйретуді және реферат жасау 

дағдыларын қалыптастыруды, эссе мен түйіндемені құруды қамтиды. Мұндай жұмыс студенттермен, магистранттармен, 
докторанттармен (п.ғ.к., аға оқытушы: Бөлетова Л.А., п.ғ.к., доцент Исабекова А.С., п.ғ.к., доцент Сүлейменова С.Н., п.ғ.к., 
доцент Нуридинова Г.Д., п.ғ.к., доцент Қуатова Ж.Ж.) ұйымдастырылады. Жаңа материалмен танысу үшін сана мен 
белсенділік принципіне толық сәйкес мұғалімдер зерттеу технологиясына – жаңалық ашу арқылы оқытуға жүгінеді: ішінара 
ізденіс, ізденіс, проблемалық әдістерге негізделген осындай дидактикалық әдістер қолданылады. П.ғ.д.,професссорлар 



Алметов Н.Ш., Нұрлыбекова А.Б.). Кафедраның барлық оқытушылары жан-жақты меңгеріп, «Практикалық психология», 
«Психолог жұмысындағы оқыту формалары» пәндері бойынша аға оқытушы Айтжанова Г.Т., «Психологиялық кеңес беру» 

Пс.ғ.д.,професссорлар Лекерова Г.Ж. және басқалары, оқыту технологиясы: аналитикалық, репродуктивті және 
конструктивті сипаттағы тапсырмалармен оқу жаттығуларын орындау арқылы психологиялық дағдыларды қалыптастыру 
бойынша теориялық білімді экстраполяциялаудан тұрады. Толық ассимиляция технологиясы кері байланыс принципіне 
негізделеді және оқу үдерісіне әртүрлі тест түрлерін енгізу қажеттілігін анықтайды. Оларды құрастыру және қолдану 
әдістемесі толығымен кафедраның барлық оқытушыларына тиесілі. Тест тапсырмалары аудиторияда ағымдық, аралық және 
қорытынды бақылау мақсатында қолданылады, олар барлық мұғалімдердің оқу-әдістемелік кешендерінде бар. Тұрақты 
мотивацияға негізделген әрбір оқушыны оқыту мен дамытуда табыс пен жоғары нәтижеге жету технологиясы 
акмеологиялық деп аталады. Бұл дифференцияланған тәсілге негізделген оқытудың кез келген белсенді формалары мен 

әдістерінің нұсқалық комбинациясы. Кафедра оқытушылары сабақта және сабақтан тыс уақытта белсенді түрде жүзеге 
асырып жатқан білім беруді дербестендірудің жоғары деңгейін атап өткен жөн. 

Кафедра оқытушылары білім беру бағдарламасын жетілдіруге өз үлестерін қосуда. Жыл сайын оқу-әдістемелік 
әдебиеттер басылымының жоспарына сәйкес университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен бекітілген оқулықтар, 
монографиялар, оқу-әдістемелік кешендер, электронды оқу құралдары, әдістемелік құралдар мен ұсыныстар т.б., әзірленіп, 
басылып шығарылады, іске асыру актілері бар. (5.5 кесте және 13,14 қосымша). «Заманауи педагогика және психология» 
кафедрасының оқу-әдістемелік жұмысы 2021-2022 оқу жылына бекітілген оқу жоспарына сәйкес жүргізілді. Оқу-
әдістемелік комиссияның құрамы сайланып, әдістемелік комиссияның құрамына кафедралардың оқу-әдістемелік жұмысына 
жауапты тәжірибелі оқытушылар енгізілді. Оқу-әдістемелік кеңесте кафедраның оқу-әдістемелік жұмыстары, оқу-тәрбие 

жұмыстары, оқу әдебиеттерін жоспарлау және олардың орындалуын талқылау жұмыстары жүргізілді. 
Сабақтардың сапалы өтуіне оқушылардың аудиториядан тыс ұйымдастырылған өз бетінше оқу әрекеті үшін жалпы 

пәндік дағдыларын қалыптастыратын жұмыс әдістері де ықпал етеді: жоспарлар мен рефераттар құру,  конспект, рефераттар 
жазу, шолулар мен шолулар дайындау, аннотациялар мен конспектілермен жұмыс. Бұл дағдылар тобы кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыруға, студенттердің үздіксіз өзін-өзі тәрбиелеуге дайындығына оң әсерін тигізеді. Барлық пәндердің оқу-
әдістемелік кешендері (ОӘК) міндетті түрде оқытушылардың өздері дайындаған және олардың оқу материалының 
эвристикасына көзқарасын көрсететін оқу құралдарын, сондай-ақ студенттерге арналған пәндерді меңгеруге арналған 
әдістемелік ұсыныстарды қамтиды. Әрбір пән бойынша СӨЖ-ді ұтымды ұйымдастыруға бағытталған тапсырмалар жүйесі 

әзірленді. Осылайша, студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың рейтингтік жүйесі оны көрсетудің объективтілігін және 
студенттерге деген көзқарастардың жоғары деңгейде саралануын білдіреді. Студенттің оқуға, еңбекке, тәртіпке деген жеке 
жауапкершілігін арттыру, ұжымда жұмыс істеу дағдысын меңгерген, оқуға саналы да саналы түрде қарайтын, қоғамдық 
белсенділігі жоғары, іс-әрекетке қабілетті осындай маманның қалыптасуына ықпал етуді көздейді. оның кәсіби қызметі 
мазмұнды және шығармашылық. 

4) Білім алушыларды қабылдау, үлгерім, тану және сертификаттау (кафедраның әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады);  
     2022 жылдың 21-қарашасымен 15-желтоқсан аралығында Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім 

министрлігінің  2022-ші жылға  шетелдік ғалымдарды оқытушылық және ғылыми қызметке тарту бағдарламасы аясында 
«Заманауи педагогика және психология» кафедрасына  арнайы шақырылған Түркия мемлекеті  Гази университетінің 
(Анкара қаласы)  профессоры, доктор PhD  Южел Гелишли келді. 
        Жетекші шетелдік ғалымның педагогика, жоғары кәсіби білім беру, ғылыми-зерттеу жұмыстары мен білім 
бағдарламаларын дайындау саласындағы мол тәжірибесі ескеріліп, университетте жоспарланған бір ай мерзімі барысында 
7М01110-«Педагогика және психология»,  8D01110 - «Педагогика және  психология»  білім бағдарламаларының 
магистранттары мен докторанттарына  дәріс  оқуы  және кеңес беруі, магистрлік және докторлық диссертацияларға 
қосарланған жетекшілікті жүзеге асыруы, кафедра  ОПҚ-на  білім беру саласындағы өзекті мәселелер бойынша  семинарлар 

мен оқу тренингтерін өткізуі, халықаралық деректер базасымен индекстелетін шетелдік рецензияланатын білім беру 
бейініндегі журналдарға бірлескен ғылыми  мақалалар дайындауы, оқу және оқу-әдістемелік құралдар мен монографиялар  
дайындауы,  сонымен қатар  педагогикалық-психологиялық  бағыттағы кафедралардың білім алушылары мен ОПҚ-ы үшін 
қонақ дәрісін оқуы және т.с.с. бірқатар  ғылыми, оқытушылық іс-әрекеттерді  университет ғалымдарымен бірлесе отырып 
жүзеге асырырылды. 
        - Сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыру және білім беру үдерісінде тәжірибе алмасу мақсатында  
университет тарапынан шақырылған Абу Али ибн Сина атындағы Бұхара мемлекеттік медицина институтының 
«Педагогика және психология»  кафедрасының меңгерушісі Курбанова Гулноз Негматовнаның  07.12-12.12.2022ж.  күндер 
аралығында 6В 01110 – «Педагогика және психология»,  6В01112 – «Психология және медиация», 6В01111 – «Практикалық  

психология» білім беру бағдарламаларының білім алушыларына оффлайн режимде дәріс жүргізді. 
      - Низами атындағы Ташкент мемлекеттік педагогикалық университетінің сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасын 
жүзеге асыру және білім беру үдерісінде тәжірибе алмасу мақсатында доктор PhD Акаева Надира Мехлибаевна және 
п.ғ.к.,доцент Сайдалиходжаева Нилуфар Фахритдиновна 23.12.2022ж.күні 7М01110 «Педагогика және психология» білім 
беру бағдарламасының білім алушыларына офлайн режимде дәріс берді.   
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1 Азаматхан Қыдырхан  
Шерханұлы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 060110501005 
87758990597 

Педагогика и 
психология 

2 Асанбекқызы 
Нұрсауле 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 060205601815 
87757119266 

Практическая 
психология 

3 Балтабай Әділ  
Абусееитұлы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 051128501227 
87026507893 

Педагогика и 
психология 

4 Богданұлы Бекасыл   «Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 060303502057 
77472946964 

Педагогика и 
психология 

5 Даутбек Гүлім  «Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 060127501151 Педагогика и 



Муратбекқызы 87475131278 психология 

6 Джумабек Азат  
Балқыбекұлы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 051213501962 
87782695741 

Педагогика и 
психология 

7 Дуйсен Айдана  
Орманбекқызы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 051223601329 
87474961217 

Педагогика и 
психология 

8 Курал Дина  
Меирбекқызы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 051126600968 
870722466258 

Практическая 
психология 

9 Қарабек  Нұрбақыт «Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 051005501179 
87788285720 

Практическая 
психология 

10 Леспек Аружан  
Ердаулетқызы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 060515601444 
87784128623 

Педагогика и 
психология 

11 Сембек Балнұр  
Болатқызы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 060216601151 
87026855827 

Педагогика и 
психология 

12 Талип Назгүл 
Пернеханқызы 

«Ұрбұлақ ЖОМ» 2022 жылы 060604600985 
87757387859 

Педагогика и 
психология 

13 Сапарәлі  Гүлнұр  
Нұрланқызы 

М.Маметова атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 031201600525 
87714429876 

Gulnurnuralievnaa 
@gmail.com 

Педагогика и 
психология 

14 Тұрар  Жанерке  

Сакенқызы 

М.Маметова атындағы жалпы орта 

мектебі 

2022 жылы 040303600093 

87762059221 
Turar_zhanerke 
@mail.ru 

Практическая 

психология 

15 Қожаахмет Айжан 
Нұржанқызы 

М.Маметова атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 04011860612 
87476689102 
Izhan04@mail.ru 

Практическая 
психология 

16 Кулахметов 

Хусниддин 

М.Маметова атындағы жалпы орта 

мектебі 

2022 жылы 040409500628 

+77059055251 
khusniddinkulakhmetov@
gmail.com 

Практическая 

психология 

17 Маккамбаева Элмира М.Маметова атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 030228600544 
+77475076359 
Makkambaevae 
@gmail.com 

Педагогика и 
психология 

18 Абдрайм Аяжан  
Алимбекқызы  

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060109601269 Педагогика и 
психология 

19 Алимбек Шыңғыс 
Нурпеисұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060324502081 Педагогика и 
психология 

20 Амирхан Аружан 
Ерболқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 051118600974 Педагогика и 
психология 

21 Амирхан Аяжан 
Ерболқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 051118600984 Педагогика и 
психология 

22 Асилхан Саяна 
Адильханқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060602501232 Практическая 
психология 

23 Борибек  Асұлан 
Бауыржанұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060602500432 Практическая 
психология 

24 Даулет Қайыржан 
Болатбекұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060507501167 Практическая 
психология 

25 Елубек Жанира 
Маратқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 051224600990 Практическая 
психология 

26 Елубек Рамазан  
Оразханұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 051024500878 Педагогика и 
психология 

27 Есеркеп Дәрмен 
Нұрланұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060621502660 Педагогика и 
психология 

28 Жумат Абылайхан 
Дулатұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060501501025 Педагогика и 
психология 

29 Жанысбаев Тәңірберді 
Рахимбердіұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 050911501786 Практическая 
психология 

30 Керимбек Әділет 
Джамбулұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060429502111 Практическая 
психология 

31 Қалыбай Нұрай 
Болатқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060127601138 Практическая 
психология 

32 Онгарбек Мерей 
Бахытжанқызы  

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 050909601058 Педагогика и 
психология 

33 Сабыржанұлы Арслан 
Сабыржанұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 050710501783 Практическая 
психология 

34 Садыкул Бексұлтан 
Даулетұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060717501565 Практическая 
психология 

35 Сарсенбек Аманғали 
Абилбекұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060426501692 Практическая 
психология 

36 Сейдалы Ақерке 
Нұрманқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060720602030 Педагогика и 
психология 



37 Сулейман Бекзат 
Оразбайұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 050906502083 Практическая 
психология 

38 Турлыбек Толғанай 
Бирликқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 051014601085 Практическая 
психология 

39 Урманали Орынбасар 
Нурманалиұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 050509501394 Педагогика и 
психология 

40 Хусенбай Қолдас 
Қожамбердиұлы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 050911500778 Педагогика и 
психология 

41 Тілеукеева Ұлбике 
Берікқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060426600185 Практическая 
психология 

42 Балым Жансая 
Бекбауқызы 

И.Рыбалко атындағы жалпы орта 
мектебі 

2022 жылы 060706600513 Практическая 
психология 

43 Айтқул Аида 
Уланқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 

Түркістан облысы, Түлкібас ауд. 

2022 жылы 87078116540 
060214600915 

Практическая 
психология 

44 Бейсенбай Нұрдаулет 
Асильханұлы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87475097123 
060212500591 

Педагогика и 
психология 

45 Казбек Камила 
Қанатқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87071324975 
060914601572 

Педагогика и 
психология 

46 Кали Назерке 
Дүйсенқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87083486369 
060702601143 

Педагогика и 
психология 

47 Келгенбек Аяулым 
Кенжебекқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87788315464 
060705601338 

Практическая 
психология 

48 Омар Мәди  
Ханапииұлы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87074262020 
060106501395 

Практическая 
психология 

49 Нуртай Ақгүл 
Нурмахамбетқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87474817348 
060624601070 

Практическая 
психология 

50 Пернебек Қарақат 

Алиханқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 

жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87007349829 

060628601954 

Практическая 

психология 

51 Ратай Ерасыл 
Бекенұлы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87784599536 
060227501234 

Практическая 
психология 

52 Турган Айымқыз 
Нүркенқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 

Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87476482851 
060131601744 

Практическая 
психология 

53 Турдукул Балнұр 
Оразбекқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87075700987 
060427601743 

Педагогика и 
психология 

54 Туймебек Нұралы 
Қуанышбекұлы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87784904937 
060502501516 

Педагогика и 
психология 

55 Узакбай Шұғыла 
Нұрматқызы 

Әл-Фараби атындағы шағын 
жинақты жалпы орта мектебі, 
Түркістан облысы, Түлкібас ауд 

2022 жылы 87783163092 
060806600933 

Педагогика и 
психология 

56 Адилбек  Бекзат 
Бакытұлы  

№40 ОСШ им. Алпамыс батыра 2022 жылы 051225501096 Педагогика и 
психология 

57 Адилбек Аяулым 

Шардарбекқызы 

№40 ОСШ им. Алпамыс батыра 2022 жылы 060711600500 Практическая 

психология 

58 Алибек Аружан 
Ерболсынқызы  

№40 ОСШ им. Алпамыс батыра 2022 жылы 060409601071 Практическая 
психология 

59 Алиева  Гөзәл  
Тахирқызы 

№55 жалпы орта мектебі 2022 жылы 060101601552 Практическая 
психология 

60 Аман Нұрлыжан 

Каныбекұлы 

№55 жалпы орта мектебі 2022 жылы 060822501625 Практическая 

психология 

61 Асатилда Ахмет 
Нурманұлы 

№55 жалпы орта мектебі 2022 жылы 060820502078 Педагогика и 
психология 

62 Балабай Назира 
Борамбайқызы 

№55 жалпы орта мектебі 2022 жылы 060409601100 Педагогика и 
психология 

63 Бахтияр Зарина 

Аскарқызы 

№69 жалпы орта мектебі 2022 жылы 060724601153 Педагогика и 

психология 

64 Бекасыл Ерлан 
Бакытұлы  

№69 жалпы орта мектебі 2022 жылы 050907502178 Практическая 
психология 

65 Ертай Эльнура 
Конайқызы 

№69 жалпы орта мектебі 2022 жылы 060122601190 Практическая 
психология 

 



Үміткерлердің магистратура / докторантура бойынша мәлімет  

№ Талапкердің  Т.А.Ә.  Үміткерлердің базалық 

білімі  
(ЖОО атауы ) 

Оқу орнын 

бітірген жылы 

Байланыс мәліметі 

(ИИН, ұялы. телефон, e-
mail, Instagram, VK, 
Twitter, Facebook) 

Таңдаған Білім беру 

бағдарламасы  

1 ТП-19-1к тобы 
Жанарбек А.Т. 

6В01110 Педагогика 
және психология 

2022 8-776-744-20-11 7М01110 –Педагогика 
және психология 

2 ТП-19-1к тобы 

Жайлау И.Е. 

6В01110 Педагогика 

және психология 

2022 8-776-938-19-19 7М01110 –Педагогика 

және психология 

3 ТП-19-1к тобы 
Мустафа Б.З.. 

6В01110 Педагогика 
және психология 

2022 8-774-210-34-04 7М01113-Білім берудегі 
менеджмент  

4 ТП-19-12к тобы 
Ноқтырбекова Д 

6В01111 Практикалық 
психология 

2022 8-747-591-43-82 7М01110 –Педагогика 
және психология 

5 ТП-19-1р тобы 
Позднякова Е.Б. 

 

6В01110 Педагогика 
және психология 

2022 8-771-963-07-98 7М01110 –Педагогика 
және психология 

6. ТП-19-1р тобы 
Китченко Д.А. 
 

6В01110 Педагогика 
және психология 

2022 8-778-516-69-61 7М01110 –Педагогика 
және психология 

7 ТП-19-1р тобы 
Балтабаева З.Ф. 

6В01110 Педагогика 
және психология 

2022 8-708-318-85-46 7М01110 –Педагогика 
және психология 

8 Байназарова Мөлдір 
Рысбаевна 

6В01110-Педагогика 
және психология 

оқытушы  8-778-876-99-98 8D01110 –Педагогика 
және психология 

 

Кафедраның жас мамандарды жұмысқа орналастыруы  
Кафедра бітірушілерімен тығыз шығармашылық байланыс орнатылған. Олар кез  -  келген уақытта кафедраның 

оқытушылары мен басқа да қызметкерлері тарапынан әдістемелік кеңес және көмек ала-алады.  
Биылғы 2022 жылы 5В010300- «Педагогика және психология» бітірушілердің саны барлығы-94,  оның ішінен 36- 

күндізгі бөлім,  58 сыртқы бөлімнен (19.1 кестеде). 
 

2022-2023  оқу жылының түлектерінің саны  

№ Мамандық аталуы Күндізгі бөлім Сырттай  оқу  бөлімі барлығы 

грант Ақылы 
негізде 

барлығы грант Ақылы 
негізде 

барлығы 

1. 5В010300 
-Педагогика және 
психология 

9  27 36 - 54 54 90 

2 6В01111-Практикалық 
психология 

- - - - 4 4 4 

 

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында бітірушілерді жұмысқа орналастыру бойынша 

ұйымдастырылған  және  өткізілген  іс-шаралар  
Түлектерді жұмысқа орналастыру – университет пен «Замануи педагогика және психология» кафедраның атқарған 

жұмыстарының нәтижесінің маңызды көрсеткіштерінің бірі. Бұл бағытта, М.Әуезов атындағы ОҚУ жұмысының негізгі 
формаларының бірі, студенттерді практикада бөлу мен кәсіптік тәжірибеден өткеннен кейін жұмысқа орналастырумен 
қатар, дәстүрлі «Вакансия жәрмеңкелері» барлық бітіруші студенттер тіркелген «Beam» алаңында өткізіледі. 
Педагогикалық, техникалық бағыттардағы бітіруші студенттерге жұмыс тауып беру- М.Әуезов атындағы ОҚУ «Маңсапты 
қолдау мен жұмыспен қамту» орталығының вакансия telegram каналының «Вакансий жәрмекесі» көмектесуге бағытталған.  
Вакансия жәрмеңкесінің мақсаты- биылғы бітіруші түлектеріне болашақ жұмыс іздеуге көмектесу. 

Университетіміздің бітіруші студенттер өтініш бере алатын «Маңсапты қолдау мен жұмыспен қамту» орталығы 

белсенді жұмыс істейді.  
Дөнгелек үстел «Психолог күніне» арналған келесі мекемелердің психологтарымен сұхбат қашықтықтан ZOOM 

алаңында жүргізілді. «Н.Назарбаев Зияткерлік мектебі» психологі Санабаева Алма Нурхановна, Әскери бөлім №6506 
психологі Алтынбек Аяулым Нурлановна және Шымкент Республикалық мектебі «Жас Ұлан» педагог – психологі 
Бақберген Сымбат Қайратқызы болашақ түлектерге жұмысқа орналасу мүмкіндіктері мен өз мекемелерінде жұмыс істеу 
ерекшеліктері туралы айтып берді. 

Түлектерді жұмысқа орналастыру - бұл бітіруші кафедралар үшін актуалды мәселелердің бірі. Сонымен, «Замануи 
педагогика және психология» кафедрасында практикаға бағдарланған концепциясының мақсаты бойынша бітіруші 

студенттерді жалпы орта мектептер мен ұйымдардың басшыларымен және өкілдерімен кездесулер жүргізіледі.  
Жұмыс берушілермен кездесу №50 А.Байтурсынов атындағы мектеп-гимназиясының директоры Сарсенбаева 

Жанар Пернехановнамен; №39 М.Жумабаев атындағы жалпы мектебінің директоры Альжанова  Жаныл Турымбетовна; 
№37 Фуркат атындағы орта мектебінің директоры Байбосынова Гаухар Смановнамен; №1 А.С.Пушкин атындағы мектеп-

гимназиясының директоры Абилдаева Гульназ Сайлауовна; «Лига дефектологов и специальных психологов» логопедиялық 
орталығының басшысы Юнусова Гульнара Рахимджановнамен; «Бура» бөбекжай балабақшасының меңгерушісі 
Джаксибаева Кульдаркул Желеубаевнамен өтті.  

Потенциалды жұмыс берушілер болашақ түлектерге жұмысқа орналасу мүмкіндіктері мен өз мекемелерінде жұмыс 

істеу ерекшеліктері туралы айтып берді. Олардың пікірінше, психологтардың қажеттілігі, сонымен қатар, нормативті және 
еңбек қызметіндегі маңызды өзгерістер барының растады. Егер бұрын бір психолог 500 баламен жұмыс істеген болса, 
жақында бұл стандарт оңтайлы болды: 300 оқушы маманның психологиялық сүйемелдеуінде. Кездесу барысында 
студенттер сұранысқа ие мамандықтар, еңбек шарттары, мансап мүмкіндіктері және жас мамандарға арналған қосымша 
кепілдіктер туралы жан-жақты ақпарат алды. Біздің түлектер университет қабырғасында алған білімдерін лайықты қолдана 
алады деп сенеміз.  
 



Бітірушілерді жұмысқа  орналастыру үшін жүргізілген іс-шаралар  

№ Іс-шара аталуы Өткізілген  орны Мерзімі 

1 Ваканция жәрмеңкесі «Beam» алаңы Әр аптада 

2 
Ваканция жәрмеңкесі 

М.Әуезов атындағы 
ОҚУ 

27.01.2022ж. 
15:00сағ. 

3 Дөнгелек үстел «Психолог күніне»  арналған мекемелердің 
психологтарымен сұхбат «Н.Назарбаев Зияткерлік мектебі», 
Әскери бөлім №6506 және Шымкент Республикалық мектебі «Жас 

Ұлан». 

Платформа ZOOM 24.12.2021ж. 
15:00сағ. 

4 Жұмыс берушілермен кездесу: директорлары №50 А.Байтурсынов 
атындағы мектеп-гимназиясы; №39 М.Жумабаев атындағы жалпы 
мектебі; №37 Фуркат атындағы орта мектебі; №1 А.С.Пушкин атындағы 
мектеп-гимназиясы; «Лига дефектологов и специальных психологов» 
логопедиялық орталығы ; «Бура» бөбекжай балабақшасы. 

ZOOM алаңы 
 

23.04.2022ж. 16:00сағ. 

 

Кафедра  бітірушілері келесі мекемелерге жұмысқа орналасқан:  
5В010300- «Педагогика және психология» мамандығының түлектері келесі жұмыстарға орналасқан: №3 

Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті Шымкент қ, "Айбатыр" бөбекжай балабақшасы, "Tesla Education" білім беру 
орталығы, «SILKWAY GLOBAL Халықаралық білім беру орталығы», Отырар аудандық ауруханасында, "К.Байболов 
атындағы ЖОМ", Қазақстан Республикасы Ұлттық гвардияның 6506 әскери бөлімі, Некрасов атындағы №9 мектеп-
гимназия, А.Асқаров атындағы №77 мектеп-лицейі, Шымкент қаласы №4 "Magnum Cash & Carry" филиалы. 

Төмендегі 19.3 кестеде бітірушілердің жұмыспен қамту туралы мәлімееттері көрсетілген.  

 

Бітірушілерді ҚР қала және ауылға орналастыру  

№ Білім беру бағдарламасы 
мамандығының атауы 

Барлық 
түлектер 
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1. Педагогика  және психология 36 15 - 8 57,8% 

 

№ Мамандықтың атауы Жұмысқа орналасқан 
бітірушілер саны 

Оның: 

Қала ауыл 

1. Педагогика және психология 36 24 12 

 

5) Оқытушылар құрамы (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады);  

«Заманауи педагогика және психология» кафедрасында 2019-2024 жылдарға арналған ПОҚ біліктілігін арттыру 
бойынша перспективалық жоспары бар, сонымен бірге 2022-2023 оқу жылына арналған біліктілікті жетілдіру жоспары бар. 
2022-2023 жылдың оқу жоспары бойынша «Заманауи педагогика және психология» кафедрасынан осыоқу  жылында5 
оқытушының біліктілігін жетілдіру жоспарланған. Жоспар бойынша төменде көрсетілген 5 оқытушы екінші жарты 
жылдықта біліктілігін жоғарылату курсына қатысады. 

 

Оқу үрдісіне оқытушылар біліктілігін жетілдіру нәтижелерін енгізу 

р/с Ф.И.О. Қызметі, 
ғылыми 
дәрежесі 

ЖОО 
жұмыс 
стажы 

Соңғы біліктілігін 
жоғарылатқан курстың 
орны мен мерзімі 

Біліктклігін 
жоғарылат 
қан ББ бағдарлама 
сының шифры мен 
атауы 

Келесі біліктілігін 
жоғарылату мерзімі 
және орны 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Булетова Ләззат 

Алпысбаевна 

Кафедра 

меңгерушісі 

26 РФ, Инновациялық 

білім беру орталығы, 
мамыр, 2018 ж. 

6В01110-Педагогика 

және психология 

«Өрлеу» БАҰО,  

Алматы қ., 2023 ж 

2 Сейдулла 
Гульнар 
Дуйсенбековна 

оқытушы 20 «Өрлеу» БАҰО, Алматы 
қ.,  
 наурыз, 2018ж. 

6В01110-Педагогика 
және психология 

«Өрлеу» БАҰО, 
Алматы қ., 2023 ж 

3 Корнилко Ирина 
Александровна 

п.ғ.к.,  
аға оқытушы 

26 М.Әуезов ат. ОҚМУ, 
қараша 2018 ж. 

6В01110-Педагогика 
және психология 

«Өрлеу» БАҰО,  
Алматы қ.,2023 ж 

4 Султанова 
Камила 
Асыкбайқызы 

Аға оқытушы 15 «Өрлеу» БАҰО АҚ, 
Алматы қ., 2018ж. 

6В01110-Педагогика 
және психология 

М.Әуезов ат. ОҚУ 
курсы, 2023ж. 

5 Лекерова Гулсим 
Жанабергеновна 

Пс.ғ.д., 
профессор 

35 М.Әуезов ат. ОҚМУ, 
2018ж. 

6В01110-Педагогика 
және психология 

«Өрлеу» БАҰО АҚ, 
Алматы қ., 2023ж. 

 

Оқу-әдістемелік әдебиеттерді әзірлеу және баспадан шығару.   
«Заманауи педагогика және психология»кафедрасының оқу әдістемелік жұмысы 2022-2023 оқу жылына арналып 

жасалған, бекітілген оқу әдістемелік жоспарға сай жұмыс жүргізілді. 
Оқу-әдістемелік комиссия құрамы сайланды және әдістемелік комиссия құрамы кафедралардың оқу-әдістемелік 

жұмыстарына жауапты тәжірибелі  оқытушыларынан құралған. 
Оқу әдістемелік кеңесте оқу-әдістемелік жұмыс, кафедраның оқу жұмысы, оқу әдістемелік әдебиеттерді жоспарлау 

және олардың орындалуын талқылау жұмыстары орындалды. 
Осы оқу жылының жоспар бойынша  бірінші жарты жылдықта ОӘӘ – 11, оның ішінде 6-ы мемлекеттік  тілде, ал 5-і 

орыс тілінде жарық көрді. 



2022-2023 оқу жылына жоспарланған  ОӘӘ бірінші жарты жылдықта: 
- Лекция жинағы -3 (мемлекеттік тілде -3, орыс тілінде  - ,) 

- Оқу құралы - 1 (мемлекеттік тілде - 1, орыс тілінде  - ) 
- Әдістемелік нұсқау- 5 (мемлекеттік тілде – 3, орыс тілінде  - 2,) 
- Кейс – 2 (орыс тілінде  - 2,) 
 

Оқу-әдістемелік әдебиеттерді шығару туралы мәліметтер.   

Кафедра ПОҚ 
саны 

                                        Жұмыс түрлері 

 Оқулық      

(соның 
ішінде 
мемл. 
тілінде) 
монографи
я 

Оқу құралы 

(соның 
ішінде 
мемл. 
Тілінде, 
ағылшын 
тіл) 

Оқу-

әдістемелік 
құрал 
(соның  
ішінде 
мемл. 
тілінде) 
Лаб.практи
кум 

Лаб.,практ.сем. 

СӨЖ, КЖ (КЖ), 
ДЖ (ДЖ) әдісте 
мелік нұсқау 
(соның ішінде 
мемл. Тілінде 
 
Терминология 
лық сөздік 

Іскерлік 

ойын (со-ның 
ішінде мемл. 
тілінде) 
Кейстер 
жинағы 
 

Дәрістер 

Жинағы 
(соның 
ішінде мемл 
тілінде) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заманауи 
педагогика 
және 
психология 

28 Жоспар  -/1  3/2 -/2 3/-/- 

 Нақты 
орындал 
ғаны 

 -/1  3/2 -/2 3/-/-  

 

Электронды оқу басылымдарына авторлық құқық иелігін алу. 

Оқу жылында 1 жарты жылдықта электронды оқу басылымдарға авторлық құқық иелігін алутуралы мәлімет.    

Кафедра / 
Білім беру 
бағдарламасы 
(ББ) 

Т.А.Ә. Басылым түрі Басылым тілі, 
жылы 

ҚР ӘМ куәлік №  

1 2 3 4 5 

1 - Видео-лекция - - 

2 - Электронды оқулық - - 

Кафедра 
бойынша 
барлығы 

- - - - 

 

ПОӘК әзірлеу, бекіту және оны университеттің білім беру порталына орналастыру 
Барлық мамандық пәндері бойынша кафедрада  пәндердің қамтамасыз етілу картасы жаңа әдебиеттермен 

толықтырылып отырады. 
Кесте - 1 жарты жылдық /оқу жылында университеттің білім беру порталына ендірілген ПОӘК  

Кафедра  

 

ББ 

(ББ шифрі және атауы) 

Оқылатын пәндер 

саны 

ПОӘК 

 жинақталуы 

барлығы % 

Заманауи педагогика және 
психология 

6В01110-Педагогика және 
психология 

26 26 
100% 

Заманауи педагогика және 
психология 

6В01112-психология және 
медиация 

25 25 
100% 

Заманауи педагогика және 

психология  

6В01111–Практикалық 

психология 
11 11 

100% 

Заманауи педагогика және 
психология 

6В01110-Педагогика және 
психология 

26 26 
100% 

Кафедра бойынша барлығы: 88 88 100% 

 

Оқу жылында және 1  жарты жылдықта өткізілген ашық сабақтар туралы  мәлімет 

Ашық сабақтар кафедра деңгейінде өткізілді, ашық сабақтардың сценарийлері, ашық сабақ бойынша материалдар 
өткізілді. Ашық сабақтар жоспар бойынша өткізілді және кафедра мәжілісінде талқыланды. Сабақтар иллюстрациялық 
материалдар мен техникалық құралдарды пайдаланып өткізілді. Дәрістер деңгейінің ғылыми-педагогикалық мазмұны мен 
ұсынысы жоғарғы деңгейде екені және таратылым материалдарының сапасы байқалды. Өткізілген дәріс және зертханалық 
сабақтары заманауи талаптарға сай келеді.  
 Ұсыныстар: студенттердің өзіндік жұмыстарына ерекше назар аудару керек. Методикалық қабылдауларға нақты 
уақытты белгілеу. Оқу сабақтарының дайындығына және өтуіне ПОҚ-дың кәсіптік шеберлігін дамыту үшін, кафедраның 

инспекциялық комиссия жаңа интерактивті  технологияларды қолдану бойынша ПОҚ-ды оқыту ұсынылды. Оқу 

 
Семестр 
лер 

Жоспар бойынша 
ашық сабақтар 

Проведенные открытые занятия, в т.ч.: 

 Магистратура бойынша Докторантура бойынша Сабақ түрі бойынша 

Орыс Қаз Ағы
л 

Орыс Қаз Ағыл Орыс Қаз Ағыл Лекция Практ. 
сабақ 

Зерт. 
сабақ 

I  5        3     2  

Барлығы:     

Жалпы:  5        3      2  

   10 



сабақтарының дайындығына және өтуіне ПОҚ-дың кәсіптік шеберлігінің дамуына біліктілікті жоғарылату базаларын 
кеңейту. Оқу үрдісіне кафедрада өткізілген ПОҚ апшық сабақтарының нәтижелерін енгізу; инновациялық әдістерді кеңінен 

қолдануды жоғарылату үшін барлық оқу аудиторияларын әрбір сабақ өту барысында электронды оқулықтарды интерактивті 
тақтамен жабдықтау. ПОҚ сабаққа дайындалу мен сабақ өтуге қажет болатын ОӘБ жағынан семинарларына практикалық 
көмек көрсету. Білім беру саласы қызметкерлерінің алдына қойылып отырған міндеттердің бірі – оқытудың әдіс тәсілдерін 
үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды меңгеру. Қазіргі таңда оқытушылар 
инновациялық және интерактивтік әдістемелерін ашық сабақ барысында пайдалана отырып, сабақтың сапалы әрі қызықты 
өтуіне ықпалын тигізуде. 

 

Ашық сабақтарды өткізген ОПҚ-ның сандық және сапалық құрамы  

 

1  жарты жылдықта / 2022-2023  оқу жылында  жүргізілетін ашық сабақтардың түрі мен формалары  

1 жарты жылдықта / 2022-2023 оқу жылында  жүргізілген  

ашық сабақтардың түрі мен формалары  

Білім беру бағдарламасы 
(ББ шифрі және атауы) 

Лекция 
лар 

Практи 
калық 

сабақтар 

Семинар 
сабақтар 

Зерт 
ханалық 
сабақтар 

Ашық 
сабақтар 

саны 

Оқу жылындағы 
топтардың жалпы 

саны 

6В011110 

Педагогика және 
психология 

3 2 - - 5 5 

 
 Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану: 
- қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқытуды ұйымдастыру және жоспарлау; 
- ҚОТ бойынша ОПҚ біліктілігін жоғарылату бойынша ақпарат 
- Қашықтықтан оқытудың оқу пәндерінің тізімі 

 

Пән атауы Әдістемелік қамтылуы 

6В01110-Педагогика және психология Әдістемелік қамтылуы100% 

6В01112-психология және медиация Әдістемелік қамтылуы 100% 

6В01111–Практикалық психология Әдістемелік қамтылуы 100% 

6В01904-Инклюзивті білім берудегі тьютер қызметі Әдістемелік қамтылуы100% 
7М01110- Педагогика және психология Әдістемелік қамтылуы100% 
7М01113-Білім берудегі менеджмент Әдістемелік қамтылуы100% 
8Д01110- Педагогика және психология Әдістемелік қамтылуы100% 
Ескерту . кесте есепті кезеңге толтырылады 

 

Педагогикалық форумдарға, әдістемелік конференцияларға, конкурстарға қатысуы 
Кафедра тарапынан Халықаралық педаогогикалық сайысқа 1 оқытушы қатысып жүлделі орындарды иеленді.   
ОПҚ педагогикалық форумдарға, әдістемелік конференцияларға, әртүрлі деңгейдегі: университетте; аймақтық,  

республикалық; халықаралық  сайыстарға қатысуы  

 

 

Мемлекеттік тілге аударылған 100 оқулықты оқу процесіне ендіру 
Кафедра мәжілісінде 2022-2023 оқу жылына жасалған «Рухани жаңғыру» бағдарламасының  жоспары талқыланып 

түзілді. (№1 хаттама 27.08.2022.)  
Кесте 14.1 - «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 2022 – 2023 оқу жылының 1 жарты жылдығына кафедраның 

оқытушы-профессор құрамының жарияланымдар Медиа-сеткасы. 
 

 Мерзімі 
Материал 

тақырыбы 

Материал 

форматы 
 

(сюжет, мақала, 

БАҚ атауы 
(телеканал, 
газет, сайт 

атауы) 

Спикер 
 

(материал 

авторының 

Материалдың 

басымдылығы 
(Бағдарламаның 6 

басымдылығы мен 6 

№ Ашық сабақтарды өткізген ОПҚ сандық және сапалық құрамын  

1 Ғылым  докторы, профессор - 

2 Ғылым кандидаттары, доцент 1 

3 PhD  доктор  - 

5 Магистр, аға оқытушы 1 

6 Оқытушы  3 

7 Кафедра меңгерушісі - 

Барлығы 5 

№ Т.А.Ә., қызметі Тақырыбы және өткізу 
орны 

Есеп түрі  (сертификат, 
куәлік, төлқұжатжәне 

т.б.) 

1 Гази университетінің проректоры, профессор, доктор PhD 
Южел Гелишли  

"Оқытудағы 
конструктивистік көзқарас" 

атты мастер класс . 

сертификат 

2 Абу Али ибн Сина атындағы Бұхара мемлекеттік медицина 
институтының "Өзбек тілі және әдебиеті, орыс тілі, педагогика 
және психология" кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.д., 
профессор Курбанова Гулноз Негматовна 

 «професиональное 
становления  личности» 

дәріс. 

- 



аналитикалық 
материал, 

телебағдарлама, 
ролик және т.б) 

аты-жөні 
толығымен, 

қызметі, 
телефон 
нөмірі) 

арнайы жобасының 
қайсысына 

негізделгені туралы) 

1 Қазан  

айы 

ТП-

факультеті 
«Заманауи 
педагогика 

және 
психология» 
кафедрасы 

Рухани жаңғыру 
– табысты ел 

болуымыздың 
кепілі 

мақала «Понорама 
Шымкент» 

газеті 

Алметов Н.Ш Ұлттық бірегейлікті 
сақтау 

2 Қараша айы  ТП-

факультеті 
«Заманауи 
педагогика 

және 

психология» 
кафедрасы 

Тәуелсіздік таңы мақала «Понорама 
Шымкент» 

газеті 

Нурханова 
Г.Б 

Бегалиева 
Л.Ж. 

Ұлттық бірегейлікті 
сақтау 

3 Желтоқсан 

айы 

ТП-

факультеті 
«Заманауи 
педагогика 

және 

психология» 
кафедрасы 

Значение 
национальных 
праздников в 

духовно-
нравственном 

развитти 
подрастающего 

поколения 

мақала «Болашақ» 
газеті 

Сарыпбекова 
А.Т. 

Султанова К. 
 

Ұлттық бірегейлікті 
сақтау 

4 Наурыз айы ТП-

факультеті 
«Заманауи 
педагогика 

және 
психология» 
кафедрасы 

Тәуелсіз елдің 
бәсекеге 

қабілетті білімді 
жастары  

мақала «Болашақ» 
газеті 

Исманова 
Н.Е. 

Байназарова 
М. 

Бәсекелік қабілет 

 

Мемлекеттік бюджет тақырыбы бойынша жүргізілетін зерттеулердің тақырыптары:  
Университетте психологиялық-педагогикалық білім беру жүйесінде болашақ психологтар мен ғылыми-

педагогикалық кадрларды даярлауды жаңғырту - министрліктер мен даму институттары қаржыландыратын іргелі, 
қолданбалы және тәуекелді зерттеулердің тақырыптары: Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 2022 жылғы 

қаржыландырылатын жобалар конкурсына басым бағыт бойынша қатысты: 
Әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардағы зерттеулер               
7.1.2 Әлеуметтік жаңғыртудың өзекті мәселелері: демография, көші-қон, адам ресурстарының сапасы, өмір сапасы және 
әлеуметтік теңсіздік, жұмыспен қамту және жұмыссыздық мәселелері, ғылыми ұйымдастыру, реттеу және еңбек 
қауіпсіздігі. 
               Жоба тақырыбының атауы: Шымкент және Түркістан облысындағы университеттер мен мектептердің серіктестік 
тетіктері арқылы жас отбасын әлеуметтік-педагогикалық қолдаутематика --  - 

- халықаралық гранттар бойынша жүргізілген ҒЗЖ – жоқ;  

- шаруашылық келісім-шарттар бойынша жүзеге асырылатын ҒЗЖ субъектісі – жоқ;  
- ҒЗТКЖ-ны нақты қаржыландыру – жоқ;  
- жүзеге асырылатын ғылыми бағдарламалар мен жобалар, оның ішінде университет жетекші болып табылатын 

ғылыми бағдарламалар мен жобалар – жоқ;  
- гранттар алу, түрлі бағдарламалар мен жобалар конкурстарына қатысу бойынша жұмыстарды талдау – жоқ. 
 - Ең маңызды ғылыми және шығармашылық нәтижелер – жоқ; 
 - Зерттеу нәтижелерін жариялау, конференцияларға қатысу: 

Импакт-факторы бар журналдар (0,100) 
Альметов Н.Ш., Ахметова Г.К. The role of school and family cooperation in inclusive education World journal of 

Educational Technology - Current Issues, Volume 14, Issue 2, (2022). P. 498-506(Q2, Scopus, процентиль: 51%) 
https://doi.org/10.18844/wjet.v14i2.6976 

Almetov N.Sh., Beisenbaev S. K., Tanirbergenov M. Z., Umralieva M. Z.. Preparation of the Future Pedagogue-
Psychologist for Innovative Activities in the Entrepreneurial Educational Environment of the UniversityCypriot Journal of 
Educational Sciences Volume 17, Issue 3, (2022). Cypriot Journal of Educational Science. 17(3), 942-957. 
https://doi.org/10.18844/cjes.v17i3.699. 7 Received from December 25, 2021; revised from January 25, 2022; accepted from March 
13, 2022. ©2022 Birlesik Dunya Yenilik Arastirma ve Yayincilik Merkezi. All rights reserved. 942-957 

Мамадалиев С., Аутаева А.,Куатбекова Р.,Нурлыбекова А.,Макулова А.The use of project-based learning technology 
in the professional training of special teachersWorld Journal on Educational Technology: Current Issues.Volume 14,Issue 4,(2022) 
1094-1105.https://doi.org/10.18844/wiet.v.14i4.7674 

Ussenova A.M. Evaluation of University Students Views  on the Gamified Classroom ModeliJet  International journal: 
Emerging Technologies in Learning - Vol.17 No. 18 (2022) https://online-journals.org/index.php/i-jet. процентиль - 84.квартиль - 1 

 «QAZAQTANÝ» республикалық ғылыми журнал republican scientific journal  
Альметов Н.Ш. Жаңартылған білім беру мазмұнын ендірудің постинновациялық кезеңінде оқушылардың 

музыкалық шығармашылық қабілеттерін дамыту.- 1 (13) 03 / 2022.-Б.125-130. 
Ғылыми электронды журнал «Инновация. ғылым. Білім. – Тольятти: - 2022.- № 52 (февраль).- 1750 с. РИНЦ 

https://doi.org/10.18844/wjet.v14i2.6976
https://doi.org/10.18844/cjes.v17i3.699
https://online-journals.org/index.php/i-jet.%20процентиль%20-%2084
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3(3).С.224-227 

19 Алтынбек Ә., Сулейменова С.Н. Этнопедагогические аспекты формирования социально ориентированного 
поведения учащихся начальных классов- Т3(3) С.232-235 

20 Аспанова Г.Р., Амирбоева Б.А., Усенова А.М. «Патриотизм» тұжырымдамасын теориялық негізінде талдау-
Т3(3). С.298-301 

21 Аспанова Г.Р., Нүрдін А.Н., Усенова А.М Оқушылардың зерттеушілік іс-әрекеттерін қалыптастыру үдерісінің 
ерекшеліктері.- Т3(3). С.301-304 

22 Аспанова Г.Р., Асылхан А., Усенова А.М. Тұлғаның өзін-өзі бағалауы жөніндегі теориялық көзқарастар.-
Т3(3)С.304-307 

23 Қожагельдиева Ғ.Н., Жұмахан Н.Б. Оқыту үрдісіндегі мультимедиялық технологиялардың рөлі - Т3(3).С.14-16 
24 Қожагельдиева Ғ.Н., Адукаримова У.А., Қинят А.М. Студенттердің өзіндік жұмысын басқаруда коммуникативті 

құзыреттілігін дамыту мазмұны -Т3(3)  С. 125-127 
25 Куатова Ж.Ж. Әлсейіт Ж. Болашақ педагог психолог инклюзивті білім беруге дайындау проблемасы - Т3(3)  С. 

137-139 
26 Лекерова Г.Ж, Жанайбекова Г. Тұлғаның өзін-өзі дамыту мәселесінің қазіргі жағдайы. - Т. 3(3) С. 161-165 

27 Лекерова Г.Ж., Кәдірбек Д.А. Жоғары сынып оқушыларының әлеуметтік белсенділігін дамыту мәселесінің 
қазіргі жағдайы- Т3(3) С.165-168 

28 Лекерова Г.Ж., Манабай Г. Қазіргі замандағы педагогика және психологиядағы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі 
-Т3(3)  С.168-172 



29 Лекерова Г.Ж., Нуридинова Г.А., Молдаханова М.М. 
Инклюзивті білім беру технологиялары- Т3(3) С. 172-176 

30 Лекерова Г.Ж., Нурхамитова Б. Заманауи мектепте мұғалімнің өзін-өзі дамытуының психологиялық 
педагогикалық ерекшеліктері- Т3(3) С.176-180 

31Лекерова Г.Ж., Исабаева А.С., Омарова Г.А. Особенности обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в системе интегрированного обучения-Т3(3) С.180-184 

32 Лекерова Г.Ж, Бакидыр Ж. Мұғалімнің тұлғалық қасиеттері құрылымындағы тұрақтылықтың рөлі-Т3(3)С.184-
187 

33 Махмутова К.И., Сулейменова С.Н. Студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруда кейс әдісін пайдалану -
Т3(3) с.298-302 

34 Махмутова К.И. Әуес Е.С. Кіші мектеп оқушыларына адамгершілік тәрбие беру проблемасы- Т3(3) С.302-305 
35 Махмутова К.И., Мырзапейсова М.Т., Тилесова Ш.Ш. Подготовка будущих учителей к проектированию 

личностно – ориентированного взаимодействия с учащимися- Т3(3) С.305-309 
36 Исабаева А.С., Қырбасова А. Тұлғаның көшбасшылық қасиеттерінің жиынтығы мен маңызды сипаттамалары. 

Т3(4)С.61-65 
37 Исабаева А.С., Толеуова А. Оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін дамыту мәселесінің психологиялық-

педагогикалық зерттелуі. Т3(4)С.65-69 
38.Исабаева А. С.,Куатова Ж. Ж. Специфика формирования гражданственной направленности личности студента в 

целостном педагогическом процессе вуза в 

рамках программы «РУХАНИ ЖАНГЫРУ».- Т3(4)С.69-73 
39.Исабаева А. С., Тойшибекова Т. Б. Особенности формирования гендерной идентичности в современных 

социокультурных условиях.- Т3(4)С.73-77 
40.Исабаева А. С., Бердышева Г. Б. Специфика обучения детей с особыми образовательными потребностями в 

рамках инклюзивного образования.- Т3(4) С.77-81 
41.Исабаева А.С., Куатова Ж. Ж., Бердышева Г. Б. 

Особенности формирования толерантности студентов вуза на 
современном этапе развития общества в рамках программы «РУХАНИ ЖАНГЫРУ»- Т3(4). С.81-85 

42.Исманова Н.Е., Жунисбекова Ж.А., Джексенбаева К.О. 
Адами құндылық - тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуі- Т3(4)С.105-108 

43 Исабаева А. С., Кадыр М. Е. Особенности воспитания толерантности студентов вузов с использованием 
современных технологий.- Т3(4) С.111-116 

44 Әліпбек А. З., Калибекова Г.У. Особенности формирования профессиональной направленности личности 
будущего специалиста-психолога в вузе. – Т3(4). С.129-133 

45 Камалова С.А., Алметов Н.Ш. Камалов М.Ю. Ағылшын тілі сабақтарында оқушылардың функционалдық 
сауаттылығын қалыптастырудың әдістемелік ерекшеліктері. Т3(4)С.161-165 

46 Кожагельдиева С.С., Кан Н.М. Особенности формирования ценностных ориентаций студентов вуза в процессе 
обучения. - Т3(4)С.219-223 

47  Корнилко И., Сейдулла Г. Условия подготовки будущих педагогов-психологов к воспитательной работе в 
школе в условиях реализации программы «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» - Т3(4).С.258-264 

48 Куатова Ж.Ж., Куанышбаева Д. ЖОО-да педагогикалық цикл пәндерінің студенттерде рухани – адамгершілік 
қасиеттерді қалыптастыру мүмкіндіктері. - Т3(4)С.264-268 

49 Мусаханова Г.М., Омарова Г.А., Жумабаева Д. Ж. Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру 
ерекшеліктері мен білім беруді дамыту - Т3(4)С. 300-304 

50 Нуралиева А.Ж., Эльбоева А. Педагогикалық жоо-ның тәрбие кеңістігінде студенттердің көшбасшылық 
әлеуеті.-Т3(5). С.25-28 

51 Нуржигитов А. С. Отандық және әлемдік озық педагогикалық тәжірибелерді салыстырмалы зерделеудің 
әдіснамалық негіздері -Т3(5). С.36-40 

52 Нуридинова Г.А. Жалғасбекова А.К. Жоғарғы оқу орындарында оқу үрдісінде студенттердің тұлғааралық 
қарым-қатынасын қалыптастыру мәселелері - Т3(5) С. 48-51 

53 Нуридинова Г.А., Еденова Б. Интернет ресурстарын пайдалана отырып, педагогикалық пәндерді оқу кезінде 
жоо-дағы студенттердің өзіндік жұмыстары. - Т3(5) С.51-55 

54 Нуридинова Г.А., Хайрулла Б.Х. Қазақ халық мәдениет құралдарын қолданудану негізінде эстетикалық тәрбие 

берудің теориялық негіздері. - Т3(5) С. 55-58 
55.Нурлыбекова А. Б., Естемесов А. З., Әбдірахманқызы А. 

ЖОО білім алушыларының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру.- Т3(5) С. 63-66 
56 Қожагельдиева Ғ.Н., Омаров Н.Е. Жеткіншек жастағы балалардың аддиктивті мінез-құлықтарының белгілері.- 

Т3(5) С.92-94 
57 Примбетова С.К., Акимбаев А.А., Турекулова Н.А. Инклюзивті білім беру жүйесінде тұлғаның интеллекттік 

даму ерекшеліктері -Т3(5) с.136-139 
58 Калыбекова А.А., Тоқтарбай С. Рухани мәдениет бойынша жастардың патриоттық тәрбиесін дамыту мәселелері. 

– Т3(5). С. 57-60 
59  Қожагельдиева Ғ.Н., Нигматуллина Ж.Ш., Шайырбеков Н.А. Педагог маман мен білім алушылар арасындағы 

педагогикалық қарым – қатынас. –Т3(5).С.261-264 
60 Исабаева А. С., Эмбердиева Г. М. Особенности психолого-педагогической адаптации младших школьников к 

обучению в среднем звене общеобразовательной школы. –Т3(6). С.318-322 

Proceeding IX International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2022, Volume III 
Zhanna T. Doszhanova, Sarbinaz K. Karakpayeva, Zhanat U. Kerimbekova Theoretical foundations of integrated education 

of persons with peculiarities of psycho-physical development.- С.272-274   

Proceeding IX International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2022, Volume V. M. 
Auezov South Kazakhstan University 

1 Abdukarimova U.A., Nurkhanova G.B., Begaliyeva L.Zh. The role of environmental knowledge in child language 
development.- С.62-65  



2 Aiman S. Issabayeva, Irina A. Kornilko, Gulnara D. Seidulla The specificity of forming value orientations of university 
students in the process of learning. - С.132-137 

3 Gulnara A. Omarova, Dinara Zh. Zhumabaeva, Amina B. Ubaidina, Aigul O. Omarova. The specificity of the formation 
of the professional orientation of the personality of the future psychologist specialist at the higher education institution – С.148-153 

4 Sarypbekova A.T., Turekulova N.A., Omarova G.A. Interpersonal relationships as the basis of student moral formation. - 
С.170-175 

 Ғылыми-практикалық конференция «Педагогтың кәсіби құзыреттілігі – оқу мен оқытудың тиімділігін 

арттыру»  
Сарипбекова А.Т. Ата-аналарға психологиялық - педагогикалық кеңес, Мангистау, 15.02.22. - 45стр. 

«Психологиялық-педагогикалық білім берудің даму тенденциялары мен перспективалары» атты ІІІ 

Республикалық конференцияның ғылыми мақалалар жинағы. 
Сарипбекова А.Т., Мырзатаева Г.Н. Введение гибких навыков: подходы Европейского пространства высшего 

образования./, Алматы, КазНПУ, 2022-С.221-224 6.  

«Биология, медицина және фармацияның даму перспективалары» атты IX Халықаралық студенттер 

конференциясының ғылыми мақалалар жинағы. ЮКМА  
Позднякова Е.Б., Сарипбекова А.Т. Статья «Арт-терапия как метод коррекции эмоциональных состояний», 8-

9.12.22 

Оқулықтар: 
1 Лекерова Г.Ж., пс.ғ. д., профессор «Жеке тұлғаның психологиялық педагогикалық диагностикасы» пәнінен 

6В01111-Практикалық психология, 6B01110   Педагогика және психология мамандығының/БББ студенттеріне 
арналған«Жеке тұлғаның психологиялық педагогикалық диагностикасы».- 10б.т. 

2 Алметов Н.Ш., к.п.н., профессор «Жоғары мектеп педагогикасы»  магистратураның ғылыми-педагогикалық 
бағыты бойынша білім алушыларға арналған оқулық.-12 б.т. 

3 Исабаева А.С. п.ғ.к. доцент «Gender psychology» пәнінен 6B01110   Педагогика және психология /БББ 
студенттеріне арналған оқулық. - 10б.т. 

Оқу-құралы: 
1 Лекерова Г.Ж. пс.ғ.д., профессор «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» пәнінен 

6В01111-Практикалық психология,  6B01110   Педагогика және психология мамандығының/БББ студенттеріне 
арналған«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем». - 10б.т. 

2 Нурлыбекова А.Б. п.ғ.д., профессор «Білім берудегі педагогикалық ойын технологиялары» 7М01110- Педагогика 
және психология мамандықтарының магистранттары үшін «Білім берудегі педагогикалық ойын технологиялары». - 10б.т. 

3 Примбетова С.К. п.ғ.к.,доцент «Психология общения» пәнінен 6В01111-Практикалық психология  6B01110   
Педагогика және психология мамандығының/БББ студенттеріне арналған  «Психология общения». - 10б.т. 

4 Исабаева А.С. п.ғ.к. доцент «Psycho-correction of personality» пәнінен 6B01110   Педагогика және психология 
/БББ студенттеріне арналған оқулық. - 10б.т. 

5 Нурханова Г.Б. аға оқытушы«Психологтың ата-анамен жұмысы» пәнінен 6В01111-Практикалық психология  
6B01110   Педагогика және психология мамандығының/БББ студенттеріне арналған  «Психологтың ата-анамен жұмысы». - 
10б.т. 

Оқыту құралдары: 
1 Усенова А.М. "Педагогика және психология " мамандығы бойынша магистрлік диссертация оқу-әдістемелік  

құралы. 6 б.т. 
2 Нуралиева А.Ж. «Менеджмент в образовании» учебно –методическое пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 6В0100-педагогическое науки. - 10 б.т. 

Зияткерлік меншікті қорғау (патенттер, куәліктер)  
1 Авторлық құқық объектісі: әдеби туынды 
Объектінің атауы: Intercultural Communication. Спецкурс по межкультурной коммуникации с применением 

инновационных технологий.  
Лекерова Г.Ж. Электронное учебное пособие. 

Оқу процесіне енгізілген зерттеу нәтижелері (актпен расталған)  
2 АКТ №199 от 13.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 
енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында болашақ психологтар мен дефектологтарды 

кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері 
бойынша құрастырылды. Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж.  Бұл 
акт «Кіші жастағы оқушылардың оқуға дайындығын қалыптастырудың психологиялық негіздері» зерттеуінің нәтижелерін 
растайды, оның барысында студенттердің оқуға дайындығының психологиялық критерийлері анықталды, оны студент 
Кенжебекова Ф.А. гр.ТП 18-1тр бойынша орындады. жетекшілігімен п.ғ.д., проф. Лекерова Г.Ж. 

3 АКТ №200 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында болашақ психологтар мен дефектологтарды 

кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері 
бойынша құрастырылды. Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж.  Бұл 
акт «Жоғары сынып оқушыларымен кәсіптік бағдар жұмысын жүргізудің психологиялық шарттары» зерттеу жұмысының 
нәтижелерін растайды, оның барысында кәсіптік бағдар жұмысын ұйымдастырудың психологиялық шарттары анықталды, 
студент Куаншбаева С.гр.ТП 18-1тр бойынша психология ғылымдарының докторы, проф. Лекерова Г.Ж. 

4 АКТ №201 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында болашақ психологтар мен дефектологтарды 

кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері 
бойынша құрастырылды. Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж.  Бұл 
акт «Кіші мектеп оқушыларын орта білім беруге бейімдеу кезеңінде психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету» 
зерттеуінің нәтижелерін растайды, оның барысында психологиялық-педагогикалық қолдау бағдарламасы теориялық 



тұрғыда негізделіп, әзірленген. орта білім, орындаған оқушы Құрбаналиева Д.Қ. гр.ТП 18-1тр п.ғ.д., проф. Лекерова Г.Ж. 
жетекшілігімен. 

5 АКТ №202 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында болашақ психологтар мен дефектологтарды 
кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері 
бойынша құрастырылды. Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж.  Бұл 
акт «Жоғары сынып оқушыларының құндылық бағдарларын қалыптастырудың психологиялық шарттары» зерттеуінің 
нәтижелерін растайды, оның барысында жоғары сынып оқушыларының құндылық бағдарларын ойдағыдай қалыптастыруды 
қамтамасыз ететін психологиялық жағдайлар анықталды, студент Т.Б.Тойшыбекова орындады. гр.ТП 18-1тр п.ғ.д., проф. 

Лекерова Г.Ж. жетекшілігімен. 

6 АКТ №197 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында болашақ психологтар мен дефектологтарды 
кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері 
бойынша құрастырылды. Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл 
акт «Бастауыш мектеп оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеудің психологиялық негіздері» зерттеуінің нәтижелерін 
растайды, оның барысында оқу іс-әрекеті процесінде адамгершілік тәрбиесінің мүмкіндіктері негізделіп, қалыптасу 
процесінде адамгершілік тәрбиесінің әдістері жасалған. оқу іс-әрекеті, орындаған студент Турсунходжаева З.К. гр.ТП 18-

1тр п.ғ.д., проф. Лекерова Г.Ж. жетекшілігімен. 

7 АКТ №196 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында болашақ психологтар мен дефектологтарды 
кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері 
бойынша құрастырылды. Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж.  Бұл 
акт «Кіші мектеп оқушыларының оқу мотивациясын қалыптастыруға әсер ететін психологиялық факторлар» ғылыми-
зерттеу жұмысының нәтижелерін растайды, оның барысында оқу іс-әрекеті мотивтерінің динамикасының даму 

ерекшеліктерін психологиялық тұрғыдан зерделеуді қолдану аясында жүргізілді. Оқытудағы инновациялық технология 
және мектепке оң бейімділіктің дамуына әсер ететін факторлар, орындаған студент Еркенова Г.Х. гр.ТП 18-1тр п.ғ.д., проф. 
Лекерова Г.Ж. жетекшілігімен. 

8 АКТ №198 от 13.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт кафедрада орындалған «Инновациялық білім беру жағдайында болашақ психологтар мен дефектологтарды 
кәсіби даярлаудың теориялық және әдістемелік негіздері» г/б 16-10-1 ғылыми-зерттеу жұмысын орындау нәтижелері 
бойынша құрастырылды. Қазіргі заманғы педагогика және психология» / «Тарих және педагогика» факультеті 2022 ж. Бұл 

акт 2 курс магистранты Жанайбекованың жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауының психологиялық 
ерекшеліктерін зерттеу барысында «Жоғары сынып оқушыларының кәсіби өзін-өзі анықтауының ғылыми-педагогикалық 
негіздері» зерттеуінің нәтижелерін растайды. Г.Т. психология ғылымдарының докторы, проф. Лекерова Г.Ж. 
жетекшілігімен. 

9 АКТ №260 от 20.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасында 2022 жылы 
жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Аббас А.С. орындаған 

«Психологиялық кеңес беру және оның спецификалық ерекшеліктері» зерттеуінің нәтижелерін растайды. гр. т.ғ.к., доцент 
Исабаева А.С. жетекшілігімен ТП 18 2к. оқу-тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді. 

10 АКТ №265 от 20.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасында 2022 жылы 
жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Асқар Ф.гр орындаған 
«Жасөспірімдердің жеке психологиялық ерекшеліктерінің дамуына психосоматикалық патологияның әсері» атты зерттеу 
жұмысының нәтижелерін растайды. т.ғ.к., доцент Исабаева А.С. жетекшілігімен ТП 18 2к. оқу-тәрбие үрдісіне және 
психологтың қызметіне енгізілді. 

11 АКТ №267 от 20.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасында 2022 жылы 
жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Сопаева С.И. 
орындаған «Отбасылық дағдарыстарды жеңудің психологиялық ерекшеліктері» атты зерттеу жұмысының нәтижелерін 
растайды. гр. т.ғ.к., доцент Исабаева А.С. жетекшілігімен ТП 18 2к. оқу-тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне 
енгізілді. 

12 АКТ №266 от 20.06.2022 

гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 
енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасында 2022 жылы 
жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша құрастырылған. Бұл акт оқушы А.Е.Зиядаева 
орындаған «Жалпы білім беретін мектепті оқыту процесінде бастауыш сынып оқушыларының бейімділік қабілеттерін 
қалыптастыру» зерттеуінің нәтижелерін растайды. гр. ЗТП-20-1ру п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. жетекшілігімен. оқу-тәрбие 
үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді 

13 АКТ №258 от 20.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасында 2022 жылы 
жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Кенжебекова И.Н.гр 
орындаған «Кіші мектеп оқушыларының жалпы білім беретін мектепте оқуға психологиялық бейімделуінің ерекшеліктері» 
зерттеу жұмысының нәтижелерін растайды. ЗТП-20-1ру п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. жетекшілігімен. оқу-тәрбие үрдісіне 
және психологтың қызметіне енгізілді 



14 АКТ №264 от 20.06.2022 
гуманитарлық-педагогикалық мамандықтар бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске 

енгізу Бұл акт тарих-педагогика факультетінің қазіргі заманғы педагогика және психология кафедрасында 2022 жылы 
жүргізілген ғылыми-зерттеу жұмыстарының қорытындысы бойынша құрастырылған. Бұл акт студент Штурм Е.И. 
орындаған «Жалпы білім беретін мектепте жасөспірімдердің бейімделу қабілеттерін қалыптастырудағы мектеп 
психологының жұмысының ерекшеліктері» зерттеуінің нәтижелерін растайды. гр. ЗТП-20-12ку п.ғ.к., доцент Исабаева А.С. 
жетекшілігімен. оқу-тәрбие үрдісіне және психологтың қызметіне енгізілді. 

Кафедра қызметкерлері: 
«Қазіргі заманғы педагогика және психология» кафедрасында 2022 жылы профессорлық-оқытушылық құрамның 

келесі құрамы: 27 қызметкер (9 штаттан тыс қызметкер), оның ішінде 5 ғылым докторы, 11 ғылым кандидаты, 1 PhD (В 

қосымшасы), 19 магистр. (қосымша В). 

Бөлім статистикасы:    
Зерттеу жұмыстарына шолу жасау:  
ғылыми монографиялар, магистрлік  
- Дипломдық жұмыстар, ғылыми мақалалар (Қосымша D).  
- Қаржыландырылатын жобалар мен іс-шаралар тізімі – жоқ (Қосымша Е).  
- Қаржыландырылатын ҒЗТКЖ тақырыптарының сипаттамалары – жоқ (Қосымша G) 
- Ғылыми жобалар конкурстарына, гранттарға қатысу бойынша жұмыс – жоқ  
- ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін жария ету  

- Журналдардағы мақалалар: 4- SCOPUS шетелдік журналдарында 3 
- М.Әуезов атындағы ОҚУ журналдары, т.б. 
- 6 Әртүрлі деңгейдегі конференциялар материалдарындағы жарияланымдар: Алыс шетелде 
- Жақын шетелде  
- Қазақстан Республикасының халықаралық конференциялары – 68 Республикалық ҚР ҰПК - Облыстық 

конференциялар (студенттер) – 40 Басқа басылымдар 
- Жалпы жарияланымдар – 121 2022 жылы барлығы 121 мақала жарияланды, олардың көпшілігі баспада 
 (қосымша Л). 

- Ph.D докторанттар, магистранттар және қорғаулар саны туралы мәліметтер – жоқ  

(қосымша М). 

Кафедраның жас ғалымдары туралы мәліметтер: 
 1. Малгайдарова Гүлсара Тұрғанбайқызы, магистр. Ғылыми бағыты – гуманитарлық-педагогикалық. ҒЗТКЖ: 

Қазіргі отбасы тәрбиесінде халықтық педагогика құралдарын қолданудың жолдары мен әдістері.  
2. Нұрханова Гүлмира Бақтиярқызы, магистр. Ғылыми бағыты: гуманитарлық-педагогикалық. ҒЗТКЖ: Оқыту 

процесінде кіші мектеп оқушыларының психикалық белсенділігін дамытудың дидактикалық шарттары.  
3. Бегалиева Лейла Жанаталиевна. Ғылыми бағыты: гуманитарлық-педагогикалық. ҒЗТКЖ: Жасөспірімдік 

негативизмнің көрінісі ретіндегі конституциялық психопатияның табиғатын акцентуациялау.  
4. Мырзапейсова Меруерт Төленбайқызы. Ғылыми бағыты: гуманитарлық-педагогикалық. Ғылыми жұмыстың 

тақырыбы: Қазақ халқының ұлттық құндылықтарын оқушыларға ұлттық тәрбие беруде пайда табудың негiзгi шарттары.  
5. Әшірбекова Толқын Баяділовна. Ғылыми бағыты: инновациялық білім беру жүйесінің теориялық-әдістемелік 

аспектілері. Ғылыми жұмыстың тақырыбы: ZHOO болашақ мұғалiмдердiң өзiн-өзi белсендiрудiң педагогикалық-
психологиялық шарттары.  

6. Исманова Нұрсұлу Ержанқызы. Ғылыми бағыты: ғылыми – педагогикалық. Ғылыми жұмыстың тақырыбы: 
Ортағасыр ойшылдарының еңбектеріндегі гендерлік мәселерді білім беру удеріне колдана.  

7. Омарова Ғазиза Асатиллақызы. Ғылыми бағыты: ғылыми – педагогикалық. Ғылыми жұмыстың тақырыбы: 
Қазіргі заманның қарқыны дамыды отбасына және психологиясының әсері.  

8. Байрова Айзат Дүйсенбайқызы. Ғылыми бағыты: ғылыми-педагогикалық. Ғылыми жұмыстың тақырыбы: 
Мектеп жасына дейіңгі балаларды дыбыс айтуын түзету жолдарының зерттеуінің ғылымы негіздері туралы. 

 9. Байназарова Мөлдір Рысбайқызы. Ғылыми бағыты: ғылыми – педагогикалық. ҒЗТКЖ пәні: Баланың сөйлеуін 
оның психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып зерттеу әдістемесі.  

10 Құлжабаева Гүлсезім Әжіғалыққызы. Ғылыми бағыты: гуманитарлық-педагогикалық. Ғылыми жұмыстың 
тақырыбы: Жеткіншек балаларының өз-өзіне бағлауын анықтаудағы мектеп психологиясының әдебиеті (Қосымша Н). 

6) Оқу ресурстары және білім алушыларды қолдау жүйесі (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады);     

Университетте студенттерді қолдау қызметтері құрылды және жұмыс істейді: тіркеу кеңсесі, деканат, ақпараттық 
технологиялар және статистика кафедрасы, халықаралық ынтымақтастық және академиялық ұтқырлық орталығы, 
студенттік кабинет, білім беру сапасы және мониторинг бөлімі, оқу ақпарат орталығы, оқу бөлімі, яғни кураторлар және 
консультативтік институт, Жастар ісі жөніндегі комитет, Студенттік кеңес. Тіркеу кеңсесі мен деканаттар эдвайзерлермен 
бірлесе отырып студенттерге жеке оқу жоспарын дайындауға көмектеседі. Халықаралық ынтымақтастық және академиялық 
ұтқырлық орталығы келісім-шарттар жасайды және академиялық ұтқырлық бойынша басқа ЖОО-ға оқуға жіберілетін 
студенттер контингентін қалыптастырады. Білім сапасы және мониторингі бөлімі тұрақты негізде әртүрлі сауалнамалар мен 
сауалнамалар жүргізеді. Оқу-ақпараттық орталық келесі іс-шараларды жүзеге асырды: тегін Интернет жұмыс істейді, 

Республикалық ЖОО аралық электронды және ғылыми-техникалық кітапханаларының ресурстарын пайдалануға келісім-
шарттар жасалды. Оқу бөлімі жастар ісі жөніндегі комитетпен бірлесе отырып, жастардың бос уақытын тиімді өткізу және  
патриоттық тәрбие берумен айналысады. 

Университет құрылғаннан бері біртұтас ақпараттық желіні құруға ерекше көңіл бөлінді. Интернетке қосылған 
барлық компьютерлермен біртұтас жергілікті желі құрылды. Бұл үрдіс үнемі сақталады, барлық компьютерлер бір желіде 
жұмыс істейді. Университеттің миссиясы, мақсаттары мен міндеттері туралы өзекті ақпаратты қамтитын ресми сайты бар. 
Бұл ресурстың қатысуы жоғары және студенттермен, талапкерлермен диалог жүргізуге, олардың сұрақтарына, ескертулері 
мен ұсыныстарына жедел жауап беруге мүмкіндік береді. Ағымдағы үлгерім, межелік тапсырмалардың орындалуы, сабаққа 

қатысу мониторингі www.asu.ukgu.kz бірыңғай білім беру порталы арқылы толығымен электронды түрде жүзеге 
асырылады. Барлық студенттер мен оқытушылар бірыңғай пайдаланушы деректер базасында тізімделген, бұл оларға 
университеттің барлық ақпараттық ресурстарына бірыңғай жеке логин мен пароль арқылы (студенттер үшін цифрлық 
штрих-код түрінде, оқытушылар мен қызметкерлер үшін нысанда) ыңғайлы қолжетімділікті қамтамасыз етеді. аты мен 
тегінің әріптерінен тұратын логин). Білім беру порталы оқу үдерісіне толығымен біріктірілген және мұғалімдерге 



студенттерді оқу материалын ыңғайлы түрде қамтамасыз етуге, білімді бақылауға және сабаққа қатысуын бағалауға 
мүмкіндік береді. Университетте студенттер мен профессорлық-оқытушылар құрамы оқу үдерісі барысында пайдаланатын 

электрондық және магниттік тасымалдағыштардағы оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттердің өзіндік базалары бар. 
Жыл сайын кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы оқылатын пәндер бойынша бейнелекциялар әзірлейді. 
Интерактивті тақта, проектор, лингафондық құрал-жабдықтар бар. 

Профессорлар құрамы мен студенттердің (Республикалық ЖОО аралық электронды кітапхана) қызметтері мен 
қорын пайдалану мүмкіндігі бар. Электронды қор қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі оқу әдебиеттерінің толық мәтінді 
деректер қорының электронды мұрағаты болуы студенттердің өмірін айтарлықтай жеңілдетеді. Жұмыс берушілермен 
ынтымақтастықтың ең маңызды бағыты – олардың тәжірибені ұйымдастыруға тікелей қатысуы. Кәсіптік практика білім 
беру бағдарламасының оқу процесінің құрамдас және міндетті бөлігі болып табылады және мамандықтың оқу 

жоспарларына енгізілген. Кәсіптік практиканың мерзімдері, ұзақтығы және мазмұны мамандықтың жұмыс оқу 
жоспарларымен және университеттің тәжірибелер бойынша бағдарламаларымен белгіленеді. Тәжірибенің әрбір түрі үшін 
кафедралар тәжірибенің бағдарламасын, ал әрбір студент үшін жеке тапсырмаларды әзірлейді. Кәсіпорындармен 
корпоративтік ынтымақтастық негізінде білім беру бағдарламасының профиліне сәйкес тәжірибе базалары құрылды, 
тәжірибе жетекшілері болып кафедралардың тәжірибелі оқытушылары мен ұйымдардың өкілдері тағайындалды. 
Студенттердің ұйым өміріне тікелей қатысуы педагогикалық бейіндегі бакалаврдың біліктілік талаптарына сәйкес келетін 
практикалық дағдыларды бекітуге мүмкіндік береді. Кәсіптік практикадан өту нәтижелері есептерде, хаттамаларда, 
студенттердің мәлімдемелерінде көрсетіледі. 

Кафедраның студенттерінің кәсіптік практикасы - жоқ 

Қай мекемелерге оқу-таныстыру экскурсиялар - жоқ 

Кафедра тапсырмасы бойынша СҒЗЖ.  
Барлық зерттеу нәтижелері талапқа сай талданылып, оның нәтижелерімен мекеменің де психолог маманы 

таныстырылды. Жекелік қасиеттер ерекшеліктері бойынша оқушылармен жеке әңгімелесу, кеңес беру жұмыстары 
жүргізілді. Практика барысында студенттер сыныпқа іріктелген оқушыларының әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлау 
дағдыларын зерттеген және құжаттарды толтыруды үйренді.  

Студенттер практика барысында жеке берілген ғылыми зерттеу жұмыстарының тақырыптары бойынша көптеген 
эмпирикалық материалдар жинақтап оны теориялық қағидалармен толықтырды. Жеке зерттеу жұмыстары болашақта 

олардың дипломдық зерттеуімен жалғасуға көмектеседі деген ойдамыз. 

7) Ақпаратты басқару (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады); 
ЖОО қызметі мен халыққа ұсынылатын бағдарламалар туралы ақпараттың қолжетімділік, нақтылық және 

өзектілік дәрежесі Университеттің www.ukgu.kz ресми сайты бар, онда өзекті ақпараттар бар және келесі бөлімдерден 
тұрады; миссиясы, мақсаттары мен міндеттері; құрылым, басқару; факультеттер мен бөлімдер, қабылдау комиссиясы, 
оқытушылар, байланыс ақпараты; ғылым туралы ақпаратқа арналған блок (семинарлар, ғылыми конференциялар, 
инновациялық әзірлемелер); мақсатты бағдары бар блоктар: талапкерлерге, студенттерге, жаңалықтар блогы, 
хабарландырулар; халықаралық қатынастарға, серіктестерге, соның ішінде жұмыс берушілерге арналған блок; түлектердің 

кері байланысын көрсететін қонақ блогы; электронды кітапхана деп аталатын блок, студенттер мен талапкерлер үшін 
маңызды және пайдалы блок; сайт картасын және сайтта іздеуді, сайт кеңістігін шарлауға және қажетті ақпаратты іздеуге 
мүмкіндік беретін элементтерді, ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттерге арналған ақпаратты қамтитын блок 
егжей-тегжейлі берілген. Бұл ресурстардың қатысуы жоғары және студенттермен, талапкерлермен, ата-аналармен диалог 
жүргізуге, олардың сұрақтарына, ескертулері мен ұсыныстарына жедел жауап беруге мүмкіндік береді. Университет 
қызметі мен оның бағдарламалары туралы ақпараттың қолжетімділігін, дұрыстығын және өзектілігін қамтамасыз ету үшін 
ОҚУ-да келесі құрылымдық бөлімшелер құрылды, олардың әрқайсысы халықты ақпараттандырудың белгілі бір тәсіліне 
және таратылатын ақпарат түріне жауап береді:  

- баспасөз қызметі  
- дөңгелек үстелдер, пікірталас алаңдары, кездесулер ұйымдастыру арқылы университеттің имиджін насихаттайды;  
- университет сайтындағы құрылымдық бөлімшелердің қызметі туралы ақпаратты жаңарту және толықтырумен 

айналысатын ақпараттық технологиялар және статистика департаменті;  
- студенттердің оқудың барлық кезеңіндегі оқу жетістіктерін тіркейтін Студенттерге қызмет көрсету орталығы;  
- бос орындар жәрмеңкелерін ұйымдастырып, түлектердің түйіндемелерін әлеуетті жұмыс берушілерге тарататын 

Жұмыспен қамту және мансапты дамыту бөлімі. Аталған бөлімшелердің қызметін үйлестіруді оқу-әдістемелік жұмыс 
жөніндегі проректор жүзеге асырады. 

8) Жұртшылықты ақпараттандыру (кафедра бойынша жалпы ақпарат ұсынылады);   

Қоғамдық ақпаратты бағалау критерийлері Талапкерлерді қабылдау шарттары, студенттерді оқыту ережелері мен 
шарттары, емтихандардың әртүрлі түрлерін өткізу ережелері, сынақтар, бағалау әдістері мен критерийлері, алынған 
біліктілік туралы ақпараттың болуы. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне лицензияның берілуіне 
байланысты соңғы 2 жылда бакалавриат бойынша кәсіптік бағдар беру жұмыстары жүргізілмеген. Бұған дейін мектеп 
түлектері «Ашық есік күніне» шақырылды. Университет сайтында талапкерлерді қабылдау шарттары, кредиттік технология 
бойынша оқу ережелері мен шарттары, емтихандарды өткізу ережелері, баға қою критерийлері туралы толық ақпарат 
берілген (студенттердің бағалаумен таныс еместігіне ерекше назар аударылады. несиелік технология жүйесі). Өтініш 
берушілер мен олардың ата-аналарының болашақ мамандықтарына деген қызығушылықтарын қанағаттандыру үшін арнайы 

шығарылған студенттік нұсқаулықтарда игерілген құзыреттер, кәсіби қызмет бағыттары туралы толық ақпарат берілген. 
Университет құрылғаннан бері біртұтас ақпараттық желіні құруға ерекше көңіл бөлінді. Осы күнге дейін бұл желі 
қолданушылар саны мен компьютерлік техниканың көбеюімен кеңейіп келеді. Интернетке қосылған барлық 
компьютерлермен біртұтас жергілікті желі құрылды. Бұл тенденция үнемі сақталады, оқу үдерісіндегі және қызметкерлер 
үшін компьютерлер саны жыл сайын артып келеді, олардың барлығы бір желіде жұмыс істейді. Біріңғай білім беру порталы 
http://asu.ukgu.kz/ арқылы ағымдағы үлгерім, межелік тапсырмалардың орындалуы, сабаққа қатысу мониторингі толығымен 
электронды. Мұғалімдер мен студенттер бұл порталға кез келген Интернетке кіру нүктесінен қол жеткізе алады. Барлық 
студенттер мен оқытушылар бірыңғай пайдаланушы деректер базасында тізімделген, бұл оларға университеттің барлық 

ақпараттық ресурстарына бірыңғай жеке логин мен пароль арқылы (студенттер үшін студенттің тегі мен жазба нөмірі 
түрінде, оқытушылар үшін және аты мен тегінің әріптерінен логин түріндегі персонал). Осылайша, университеттің 
компьютерлеріне, білім беру порталдарына, сонымен қатар университеттің Интранет желісіндегі әртүрлі жергілікті 
ресурстарға қолжетімділік қамтамасыз етілген. http://asu.ukgu.kz/ білім беру порталы оқу үдерісіне толықтай кіріктірілген 



және мұғалімдерге оқушыларды оқу материалын ыңғайлы формада беруге, білімді бақылауды жүргізуге, сабаққа қатысуды 
бағалауға мүмкіндік береді. Бітіру емтихандарының көпшілігі осы порталда электронды түрде өткізіледі.  

Студенттердің контингенті – бұл университет қызметінің сандық және сапалық аспектілерін көбіне сипаттайтын 
абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер кешені. Студенттер ұжымының профилі тұрақты бақылауында. Ай сайын білім 
берудің барлық деңгейіндегі оқушылар санына мониторинг жүргізіледі. Әрбір оқу кезеңі мен оқу жылының нәтижелері 
бойынша оқудан шығарылған студенттердің саны мен себептерін ескере отырып, сапалық және сандық сипаттамаларға 
мониторинг жүргізіледі. Университет түлектеріне Мемлекеттік білім беру стандарттарының (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 Қаулысы) және «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 
мамандықтары классификаторының» талаптарына сәйкес академиялық дәреже беріледі. Қазақстан Республикасы. 
Студенттерге қолдау көрсету қызметтері, оның ішінде жатақхана және оқу үшін жағдай жасауға бағытталған басқа 

бөлімшелер туралы ақпарат. Университетте бірқатар құрылымдық бөлімшелер бар, олардың мақсаты студенттерге қолдау 
көрсету және олардың өзін-өзі дамытуға ықпал ету болып табылады:  

- студенттерді жан-жақты дамыту және жастардың бос уақытын толық өткізу үшін түрлі іс-шаралар 
ұйымдастыратын оқу бөлімі;  

- студенттер мен магия студенттерінің академиялық ұтқырлығы мәселелерімен айналысатын халықаралық 
кафедра;  

- Әртүрлі ғылыми студенттік үйірмелерді үйлестіретін және студенттерді ғылымға белсенді тартатын кафедрасы;  
- түлектерді жұмысқа орналастыру мәселелерімен айналысатын жұмыспен қамту және мансаптық өсу бөлімі. 

Сонымен қатар университетте 200 орындық студенттер жатақханасы бар. Жатақхана күрделі жөндеуден өтті. Жатақханада 

спорт залдары, душ бөлмелері, жартылай автоматты кір жуғыш машиналар, электр плиталарымен жабдықталған ас үй бар. 
Интернетке тегін кіру мүмкіндігі бар. Мәдени-спорттық іс-шараларды өткізу, студенттердің бос уақытын ұйымдастыру 
үшін жатақхананың оқу залдары мен оқу залында теледидарлар, музыкалық орталықтар, теннис үстелдері бар. Жатақханада 
кіруге бақылау жүргізіледі, жатақханада тұру ережелерін сақтау шаралары қабылданады. Жатақханада студенттердің 
құқықтық сауаттылығын арттыру және құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында іс-шаралар өткізіледі. Қазіргі таңда 
ЖОО студенттері үшін жатақханасында тұруға орын қажеттілігі 100% қанағаттандырылған. 

Кафедраның тәрбие жұмысы «Тәрбие ісі және жастар саясаты» департаментінің негізгі мақсаты мен міндеттері 
негізінде құрастырылған жоспар аясында және «Тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер» жөніндегі басқармасының 

іс-шара жоспарында көрсеткен 10 бағыт бойынша жүргізілді. 
Кафедраның академиялық топтарында ашық тәлімгерлік сағаты және басқа да жоспардағы іс-шаралар негізгі 10 

бағыт бойынша ұйымдастырылып жүргізіліп отырды.Кафедраның аға тәлімгерін және академиялық топтар тәлімгерлерін 
тағайындау кафедра мәжілісінің №1 27.08.2022 ж. хаттамасымен қаралып бекітілді. Өзгерту енгізу және қайта 
тағайындаулар ағымдағы әртүрлі мәселе тармағында кафедра мәжілісінде қаралып хаттамаға енгізіліп отырды. 2022-2023 
оқу жылына кафедра аға тәлімгері болып оқытушы Сарипбекова А.Т.  болып бекітілді. №1 27.08.2022 ж. 

Жоспарға алынып жұмыс жүргізілген негізгі 10 - бағыт атауы:  
1.Ұйымдастыру жұмысы; 

2.Азаматтық–патриоттық және құқықтық тәрбие беру; 
3. Рухани-адамгершілік тәрбие беру; 
4. Кәсіби және еңбек бағытында тәрбие беру; 
5.Діни толеранттылықты  қалыптастыру; 
6.Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру; 
7.Экологиялық тәрбие; 
8.Интеллектуалдылық және тіл табыса білу мәдениетін дамыту; 
9.Мәдени-эстетикалық және полимәдениеттік тәрбие беру; 

10.Студенттік өзін–өзі басқаруды және жастардың бастамаларын дамыту. 

1.Ұйымдастыру жұмысы 
2022-2023 оқу жылы бойынша атқарылған іс-шараларға есеп беру: 
1.1.Кафедра аға тәлімгер және топ тәлімгерлерін сайлау және бекіту, кафедраның 2022-2023 оқу жылына арналған 

тәрбие жұмысының жоспары жасалды. Хаттама №1  27.08.22. Жауапты аға тәлімгер Сарипбекова А.Т. 
1.2.Студенттерді  университеттің нормативтік құжаттарымен таныстыру: Білім туралы заңмен, ЖОО жарғысымен, 

Ішкі тәртіп ережелерімен, студенттердің құқықтарымен және міндеттерімен, университет құрылымымен таныстыру 
бойынша 10-қыркүйек 2022 жыл М.Әуезов атындағы ОҚУ 3-4 курс студенттерімен ішкі тәртіп бойынша түсіндіру 
жұмыстары жүргізілді. Ұйымдастырған кафедра меңгерушісі, аға тәлімгері, топ тәлімгерлері. Хаттама № 2  27.09.22 ж. 

1.3.Кафедрада кафедра меңгерушісі, п.ғ.к., доцент Л.А. Булетованың ұйымдастыруымен сыйбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл туралы топ тәлімгерлерімен бірге түсіндірмелік әңгіме болып өтті. № 4 хаттама, 24. 11. 2022. Жауапты аға 
тәлімгер А.Т. Сарипбекова.    

1.4.Кафедраның ОПҚ және студенттері «Парасат» Орталығының ұйымдастыруымен университеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясаты бойынша өткізілген онлайн жиналысқа қатысты.   

2.Азаматтық–патриоттық және құқықтық тәрбие беру 
Аталған бағыт бойынша кафедрада келесі іс-шаралар атқарылды: 
«Тілдер күне орай челлендж» топ студентері. 

«Тіл тағдыры – Ел тағдыры». Тәрбие сағаты, Тәлімгер Байназарова М.Р.Тп 20-1к. 4.10.2022ж .Хаттама №2 
«Менің Отаным Қазақстан» Республика күніне салтанатты ашық тәрбие сағаты. ТП 19-1,8,12К,1Р топтары.16.10.2022 
ж.Хаттама №3 
«Менің Отаным - Қазақстан» ашық тәрбие сағаты.Тп-20-1к,р Тәлімгерлер Исманова Н.Е., Байназарова М.Р.27.10.2022ж 
.Хаттама №3 
Қазақстан Республикасының  Туелсіздігінің 31 жылдығына орай Шымкент қ.Саяси құғын – сүргін құрбандары музейіне 
экскурсия,«Бір уыс бидай»деректі фильм көру.ТП19-1,8,12К,20-1К топтары.13.12.2022 ж.Хаттама № 5 
«День Независимости Республики Казахстан» тәрбие сағаты. ТП -19 Р, 20-1Р. Хаттама № 5 

Қазақстан Республикасының  Туелсіздігінің 31 жылдығына орай Шымкент қ. Саяси құғын – сүргін құрбандары музейіне 
экскурсия,«Бір уыс бидай»деректі фильм көру. ТП19-1,8,12 К, 20-1К топтары.13.12.2022 ж.Хаттама № 
«День Независимости Республики Казахстан» тәрбие сағаты. ТП -19 Р, 20-1Р. Хаттама №5 

3.Рухани-адамгершілік тәрбие беру 



«А.Байтұрсыновқа 150 жыл» Ы. Алтынсарин атындағы Түркістан облыстық балалар кітапханасындағы кездесу. ТП 20-1К 
тобы,тәлімгер Байназарова М.Р.9.09.2022 ж.  Хаттама №2 

 «Мұхтар Әуезов - 125 жыл» Шымкент қ.орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жүйесіне қарасты14 
кітапханасындағы әдеби кеш . Тп 19-8К  тобы Сарипбекова А.Т.15.09.2022 ж.Хаттама №2 
«А.Байтұрсыновқа 150 жыл» Алаш Орда қайраткерлеріне орналған ескерткішке танымдық экскурсия. Т.Б. ТП 19 -1К. 
Тәлімгер Омарова Ғ.А.19.09.2022 ж. Хаттама №2.  
 «Тілдер күне орай челлендж» топ студентері. 
«Мұхтар Әуезов - 125 жыл» тәрбе сағаты ТП 20-1К тобы, Тәлімгер Байназарова М.Р. 23.09.2022ж. Хаттама № 2 
«М.Ауезову- 125 лет» тәрбие сағаты.ТП 19-1Р.Тәлімгер Әшірбекова Т.Б. 23.09.2022 ж.Хаттама №2 
«Әуезов әлемі-125 жыл».Тәлімгер сағаты. Бегалиева Л.Ж. Тп 19-  12к.26.09.2022ж.Хаттама № 

 «Мухтару Ауезову -125 лет» тәрбие сағаты, ТП -20-1Р.Тәлімгер Исманова Н.Е. Хаттама № 2 
«А.Байтұрсыновқа 150 жыл». Шымкент қ. Орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жүйесіне қарасты № 14 
кітапханасының «Бір ел- Бір кітап» акциясына қатысу. Тп 19-8К. Сарипбекова А.Т.Хаттама №3 
«Толық адам концепциясы» Шымкент қ. Әл-Фараби атындағы ғылыми кітапханасындағы тәрбие сағаты. ТП 20-1К тобы, 
Тәлімгер Байназарова М.Р.17.10.2022 ж.Хаттама №3 
«Ұлы даланың әдебиеті» Республика күніне орай «Qasym» кітап орталығындағы әдеби кездесу. ТП 19 8К тобы. Тәлімгер 
Сарипбекова А.Т.18.10.2022 ж. Хаттама №3 
«Идеи Абая о Целостности человека».тәрбие сағаты.Тп20-1Р. Тәлімгер Исманова Н.Е. 20.10.2022 ж.Хаттама №3 
Рухани Жаңғыру бағдарламасы аясындағы «Үшінші мегаполис» экспедициясына қатысу.Тәлімгер Байназарова М.Р.ТП 20- 

1К. 1.11.2022 ж. Хаттама №4 
«Ұлы Жібек жолы» Түркістан облыстық тарихи-өлкетану музейіне экскурсия. Тәлімгер Сарипбекова А.Т. ТП 19- 
8К.19.11.2022 ж.Хаттама №4 
Абай атындағы қалалық әмбебап кітапханасындағы кездесу.Тәлімгер Омарова Ғ.А. Тп 19- 1К. 25.11.2022 ж. Хаттама №4 
Шерхан Мұртаза - 90 жыл ТП 19-12 К. Тәлімгер Бегалиева Л.Ж.15.09.2022 ж. Хаттама №2 
«Шерхан Мұртаза: Бір кем дүние» Тәлімгер Сарипбекова А.Т. ТП 19 - 8К. 19.09.2022 ж. Хаттама №2 

4.Кәсіби және еңбек бағытында тәрбие беру 
 «Халықаралық психикалық денсаулықты қорғау күні» Дамыту орталықта мамандармен кездесу. Тп 19-1Р, аға оқутышы 

Сарипбекова А.Т.11.10.2022 ж. 
«Арт-терапия әлемі» Шымкент қ.балалар көркем-өнер мектебіндегі кездесу. ТП 201р тобы,аға оқытушы  Сарипбекова 
А.Т.7.11.2022. 
«Психологтар күні» Шымкент қаласының білім басқармасына қарасты 80 IT мектеп - лицейінің психолог-медиаторы 
С.А.Мырзалиевамен кездесу. 29.11.2022 ж.Хаттама №4 

5. Діни толеранттылықты  қалыптастыру 
Тп 19- 8 к тобының тәлімгері А.Т. Сарипбекова діни сауаттылыққа арналған онлайн тәлімгерлік сағат өтті. № 5 хаттама, 
02.12.2022 ж. 

6.  Дене тәрбиесі және салауатты өмір салтын қалыптастыру 
Шымкент қ.«Shymkent marathon» атты қалалық спорттық марафонға қатысу. ТП 19-1Р тобы.11.09.2022 ж. 
«Шахмат, шашка, тоғызқұмалақ» № 1 жатақханадағы спорттық ойындарды өткізу. Топ кураторлары.12.11.2022 ж.Хаттама 
№4 

7.Экологиялық тәрбие 
Тп-19 8к тобының тәлімгері А.Т. Сарипбекова дендросаябаққа экскурсия ұйымдатырды № 7 хаттама, 02.10.2022 ж. 
Тп20-1к тобының тәлімгері М.Р.Байназарова дендросаябаққа экскурсия ұйымдатырды 1.11.2022ж. Хаттама №4. 

8. Интеллектуалдылық және тіл табыса білу мәдениетін дамыту 

«Арт-терапия: сазбалшық терапиясы»Шымкент қ. «Qazaqceramics» Өнер Орталығындағы іс-шара. ТП -19-1,8К. Аға 
оқытушылар Нұрханова Г.Б., Сарипбекова А.Т., Бегалиева Л.Ж. 9.12.2022 ж. 

9.Мәдени-эстетикалық және полимәдениеттік тәрбие беру; 
Облыстық бейнелеу өнері музейіне экскурсия.Тп 19 -12, ТП 20-1К. Тәлімгер Бегалиева Л.Ж. 21.11.2022 ж. Хаттама №4 
А.С.Пушкин атындағы қалалық әмбебап кітапханасындағы кездесу.Тәлімгерлер Аширбекова Т.А. , Исманова Н.Е. ТП 19- 
1Р, 20-1Р.22.11.2022 ж.Хаттама №4 
«Төрге жайдым – текемет» іс-шарасы.«Шымқала» тарихи-мәдениет кешеніне экскурсия. ТП 19-12 К тобы. 24.09.2022 ж. 
«Дәстүрім алтын қазынам»іс-шарасы.«Шымқала» тарихи-мәдениет кешеніне экскурсия Тп 19 -1К.Тәлімгер Омарова Ғ.А. 
26.09.2022 ж. 

10.Студенттік өзін–өзі басқаруды және жастардың бастамаларын дамыту. 
Жемқорлыққа қарсы бейнероликтердің байқауына қатысу. ТП 20-1К.Тәлімгер Байназарова М.Р. 

Университетте заманауи медициналық жабдықтармен және аспаптармен жабдықталған медициналық орталық 
тұрақты жұмыс істейді. Медициналық орталық студенттерге ғана емес, сонымен қатар университеттің профессорлық-
оқытушылық құрамының қызметкерлеріне де тегін медициналық көмек көрсетуге арналған. Медициналық пунктте келесі 
жұмыс түрлері жүзеге асырылатын емдеу кабинеті бар: алғашқы медициналық көмек көрсету, шұғыл көмек көрсету, 
алғашқы диагностика және амбулаторлық емдеу; студенттер мен қызметкерлерді жыл сайынғы профилактикалық 
медициналық тексеруді ұйымдастыру және өткізу; сауықтыру жұмыстары. Университет студенттердің өзін-өзі басқаруын 

құрды және белсенді түрде қолдайды, студенттердің шығармашылық және ғылыми әлеуетін дамытуға ықпал ететін және 
студент жастармен серіктестік қарым-қатынасты дамытуға мүмкіндік беретін жастар бастамалары жүзеге асырылуда. 
Университетте бірнеше студенттік ұйымдар тұрақты жұмыс істейді: 

 - Жастар ісі жөніндегі комитет; 
 - Студенттердің кәсіптік комитеті;  
- Қызығушылық танытқан клубтар мен бірлестіктер (студенттер одағы, спорт секциясы, шығармашылық ұжым 

және т.б.). 
Университетте бұқаралық спорт жұмыстарын жүргізуге қажетті база бар. Спорттық шаралар жыл сайын өткізіліп 

тұрады. Спорттық-сауықтыру секциялары бар. Қазақстан Республикасының ЖОО студенттері арасындағы Универсиадаға 
спорт түрлері бойынша ЖОО-ның студенттік командалары қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүр. Мүгедек, аз 
қамтылған азаматтар санатындағы студенттерге кәсіподақ комитетінен біржолғы материалдық көмек ұйымдастырылады. 
Студенттерге ақпараттық қолдау көрсету және олардың сәтті бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында факультеттерде 
кездесулер, кураторлық сағаттар ұйымдастырылып, психологиялық кеңес кабинеті жұмыс істейді, жазғы жұмыспен қамту 



мәселесі бойынша қоғамдық жастар ұйымдарымен кездесулер өткізілуде. Студенттердің шағымдарын қарау тәртібі 
схемалар бойынша жүзеге асырылады: • кураторлар/эдвайзерлер → кафедра → деканат → бойынша проректор → ректор. 

Кураторлар/эдвайзерлер студенттердің шағымдары мен ұсыныстарын кафедра меңгерушісіне, факультет деканына, тәрбие 
ісі жөніндегі проректорға жолдайды. Куратор бөлім меңгерушісіне ауызша немесе жазбаша есеп беретін шағымдарды, 
әдетте, соңғысы салыстырмалы түрде қысқа мерзімде шешеді. Алайда, егер шағымның шешімі кафедра меңгерушісінің 
құзыретіне кірмейтін болса, олар да ауызша немесе жазбаша түрде деканатқа хабарланады. Көп жағдайда барлық 
келіспеушіліктер кафедра меңгерушісі немесе факультет деканы деңгейінде шешіледі. Студент → тәрбие жұмысы бөлімі. 

Бұл ретте студенттер мен оқытушылардың жазбаша өтініштері тәрбие жұмысы бөлімінде тіркеледі және жөніндегі 
проректор деңгейінде қаралады. студент → ректор. Бұл схема ректордың тікелей поштасы, ректор блогы немесе жеке 
қабылдау арқылы жүзеге асырылады. Университеттің құрылымдық бөлімдері, электронды ресурстар залдары интернет 

желісіне қосылған. Жалпы, кітапхананың ғылыми ресурстары мен университетте қолданылатын ақпараттық-
коммуникациялық технологиялар оқытушылар мен студенттердің өздік жұмысымен айналысуына барлық мүмкіндіктер 
береді. Электронды кітапхана барлық оқу ғимараттарында корпоративтік желі арқылы қолжетімді. Оқытушылар мен 
студенттерге отандық және шетелдік әр түрлі абонементтік деректер қорын, соның ішінде Республикалық ЖОО аралық 
электронды кітапхана, Elsevier және т.б. пайдалану мүмкіндігі бар. Барлық кафедралар, құрылымдық бөлімшелер, 
электронды ресурстар залдары, жатақхана интернет желісіне қосылған. Жалпы, университетте қолданылатын ғылыми 
кітапхана ресурстары мен ақпараттық-коммуникациялық технологиялар студенттер мен оқытушылардың өз бетінше оқу 
және ғылым. Көпшілікке ашық университеттің көрсеткіштері мен қызметінің жүйесі, олардың сипаттамасы. Университет өз 
қызметінде университеттің даму стратегиясы мен жоспары туралы, сондай-ақ ағымдағы оқиғалар туралы жедел және 

сенімді ақпаратты ұсынатын, ақпаратқа деген қоғамның қажеттілігін қанағаттандыратын, оның имидждік рөлін қамтамасыз 
ететін ашықтық қағидаттарын ұстанады. Университеттің веб-сайтында университет қызметінің барлық жоспарланған 
көрсеткіштерін көрсететін университеттің даму стратегиясы орналастырылған. 

Әрбір бағдарлама аясында ЖОО түлектерінің жұмысқа орналасуы және түлектердің мансаптық өсуі туралы 
ақпарат. Университетіміздің түлектерін жұмысқа орналастыру – түлектердің проблемасы ғана емес, университеттің өзінің 
де кезек күттірмейтін міндеті. Біздің университет екі нарықтың субъектісі болып табылады: білім беру қызметтері нарығы 
және мамандардың еңбек нарығы, олардың жұмысы өзара тығыз байланысты. Сондықтан, оқуды аяқтағаннан кейін 
жұмысқа орналасу кепілдігін арттыру оқуға түсушілерді көбірек тартатын білім беру қызметтері нарығындағы 

университеттің маңызды бәсекелестік артықшылығы болып табылады. Бұл әсіресе соңғы жылдары жұмыссыз жастардың 
саны айтарлықтай өскен кезде өте маңызды. Жалпы алғанда, біздің университет ынтымақтастықтың тікелей әкімшілік 
бағыттарымен - тағылымдамалармен және тағылымдамалармен, сондай-ақ жұмыс берушілермен өзара әрекеттесудің 
әртүрлі нысандарымен (көрмелер, конференциялар, жәрмеңкелер және т.б.) белсенді түрде айналысады. Жұмыс берушілер 
көбіне білікті де, тұлғалық жағынан да сауатты жас мамандарға қызығушылық танытатынын есте ұстаған жөн. Болашақ 
мамандарды дайындау барысында белсенділік, оқуға дайындық (біліктілікті арттыру), бастамашылдық, көпшілдік, 
ұтқырлық, жауапкершілік, еңбексүйгіштік, кәсіпқойлық, еңбекқорлық сияқты қасиеттерді дамытуға көңіл бөлеміз. 
Университет түлектерін жұмысқа орналастыру университет жанынан құрылған жұмыспен қамту және мансаптық даму 

бөлімінің тұрақты назарында. 
Емтихандар мен мерекелерді қоса алғанда, оқу процесінің күнтізбесі туралы ақпарат. Оқу процесінің барысын 

Академиялық басқару кафедрасы ұйымдастырады және бақылайды. Оқу жылы басталғанға дейін кафедралармен, 
декандармен келісілген және оқу ісі жөніндегі проректор бекітетін мамандықтар контексінде оқу процесінің кестесі 
жасалады. Оқу процесінің кестесі пайдаланушыларға бағдарламасында қолжетімді. Университеттің миссиясы, мақсаттары 
мен міндеттері, халық үшін сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясаты туралы ақпараттың болуы (университеттің веб-
сайтында ақпараттың, баспа құжаттарының болуы). Сайт университетті ғаламдық интернетте көрсетеді, университет 
имиджін қалыптастыруға ықпал етеді, талапкерлерге, студенттерге, жұмыс берушілерге, түлектерге, университет 

қызметкерлеріне ақпараттық ортаны қамтамасыз етеді, халыққа ақпараттың ашықтығы мен қолжетімділігін қамтамасыз 
етеді. Университеттің веб-сайтында университеттің миссиясы, мақсаттары мен міндеттері көрсетілген. Сондай-ақ олар 
университет газетінде, кафедралардың стендтерінде, кітапханада, университет қызметтері басшыларының кабинеттерінде, 
т.б. Барлық қызметкерлері мен студенттерінің құжаттарымен танысуын қамтамасыз ету үшін қолжетімді жерлерде. Оқу 
орнының қызметі, жетістіктері мен жаңа жоспарлары туралы ақпарат ерекше танымал журналдарда жарияланады. Олар 
«М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің ғылыми еңбектері» журналы, «Оңтүстік Қазақстан ғылымының 
хабаршысы», «Қазақтану» республикалық ғылыми журналы және т.б. Сонымен қатар, университеттің профессор-
оқытушылар құрамы мен студенттері БАҚ-та университет қызметі туралы материалдарды белсенді түрде жариялауда. 

9) Бағдарламаларды тұрақты мониторингілеу және мерзімді бағалау (кафедраның әрбір білім беру 

бағдарламасы бойынша ақпарат ұсынылады);   
Университет миссиясына сәйкес келетін және әлеуетті тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыратын білім 

беру бағдарламаларының саны мен сапасы жоғары сұранысқа ие және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындауды 
қамтамасыз етеді. Білім беру бағдарламасының траекториясын студенттің өзі қалыптастыратындықтан және білім беру 
бағдарламасының кейбір пәндері элективті болғандықтан, университет студентке элективті пәндер каталогын (Элективті 
пәндер каталогын) ұсынады. Элективті пәндерді еңбек нарығының талаптарын және жұмыс берушілердің сұраныстарын 
ескере отырып, кафедра оқытушылары әзірлейді. пәннің коды, пәннің атауы, көлемі (Қазақстан Республикасындағы 
кредиттер саны); семестр, пред- және постреквизиттер; пәннің мақсаты мен қысқаша мазмұны; күтілетін нәтижелер 

(оқушылар білім, білік, дағды мен құзыреттіліктерді игереді). Элективті пәндердің каталогтары студенттерге тіркеу рәсіміне 
дейін университеттің, кітапхананың, кафедраның «Студент порталы» арқылы қолжетімді. Студенттерге арналған жұмыс оқу 
бағдарламалары (Syllabus) әзірленуде. Силлабуста қысқаша ақпаратпен, пәннің мақсаты мен міндеттерімен қатар пәннің 
пререквизиттері мен постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, курс саясаты, күнтізбелік-тақырыптық жоспар, бағалау 
критерийлері, студенттердің өзіндік жұмысына арналған тапсырмалар және тізім бар. ұсынылатын әдебиеттер. Білім беру 
процесінің негізгі көрсеткіші – көрсетілетін білім беру қызметінің сапасы. Оқыту мен оқу сапасын анықтау үшін 
мониторинг және білім сапасы бөлімі мониторингтік зерттеу жүргізеді 

«Университеттегі білім сапасына студенттердің қанағаттануы». Сауалнама нәтижелері университетте студенттерге 

бағытталған білім беру үшін барлық жағдай жасалғанын және барлық білім беру қызметтерін жоғары деңгейде ұсынатынын 
көрсетеді. Мониторинг нәтижелері бойынша профессорлық-оқытушылық құрамның немесе басшылықтың жұмысындағы 
кейбір қанағаттанарлықсыз тұстары анықталып, олар ректоратта талқыланады. Кемшіліктерді жою тетіктері жоғары білікті 
оқытушыларды жұмысқа қабылдау, интерактивті тақталар мен мультипроекторлар алу, кітапхана қорын толықтыру, 



ақпараттық ресурстарды жаңарту, жұмыс берушілермен кездесулер ұйымдастыру және түлектерді жұмысқа орналастыру, 
студенттік жатақханадағы жағдайды жақсарту болып табылады. 

М.Әуезов университетте, ол өзара сыйластық, ізгі ниет, ар-ождан, толеранттылық және жауапкершілік 
принциптерін ұстанады. Осы құжатпен танысып, оның принциптерін сақтай отырып, студенттер конфликттік жағдайлардың 
санын азайтады, демек, өз тарапынан шағымдар. Ағымдағы емтихан сессиялары немесе қорытынды аттестаттау кезінде 
білімдерін бағалау кезінде студенттерден шағымдар түскен жағдайда ректордың бұйрығымен апелляциялық комиссия 
құрылады. Студенттердің түрлі арыз-шағымдары мен өзекті мәселелері кафедралар, декандар, тәрбие ісі жөніндегі 
проректорлар, жастар ісі комитетінде, «Жас Отан» жастар қанатында, факультеттердің студенттік кеңестерінде, 
университетте шешілуде. Сондай-ақ әр ғимаратта «Сенім жәшігі» бар. Студент кейінірек кері байланысқа жауап ала 
отырып, ректордың блогына электронды үндеу жібере алады. Студенттердің білімін бағалау Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің нормативтік құқықтық актілеріне енгізілген өзгерістер мен толықтыруларға байланысты қайта 
қаралған тестілер мен емтихандарға қойылатын талаптарға, қайта тапсыру ережелеріне, апелляцияға беру ережелеріне 
сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы және жаңа редакцияда «Оқу үлгерімінің ағымдағы мониторингін, білім 
алушылардың аралық және қорытынды аттестациясын жүргізудің үлгілік ережелерінде» бекітілген (Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 16 наурыздағы № 125 бұйрығы ). 

Емтихандарды өткізу үшін факультет декандарының бұйрығымен осы оқу пәнінің бейініне сәйкес біліктілігі бар 
жетекші профессорлар, доценттер қатарынан кемінде 3 адамнан емтихан алушылар бекітіледі. Курстық жұмыс (жоба) 
кемінде үш оқытушыдан тұратын комиссия алдында қорғалады, олардың біреуі жұмыстың жетекшісі болып табылады. 
Комиссия студенттердің теориялық білімдері мен практикалық дағдыларының деңгейін, жұмыстың талапқа сәйкестігін 

анықтайды. Комиссия құрамы мен курстық жұмысты қорғау кестесін емтихан сессиясы басталғанға дейін екі аптадан 
кешіктірмей кафедра меңгерушісі бекітеді. Бағалауда объективтілікке қол жеткізу үшін апелляция процедурасы 
қолданылады. Аралық аттестаттау үшін қолданылатын емтихан материалдарын оқытушылар құрамы әзірлейді. Ауызша, 
жазбаша және аралас емтихандарға емтихан билеттеріне әзірлеуші-оқытушы және кафедра меңгерушісі қол қояды. Пәндер 
бойынша тақырыптық сұрақтар тізімі студенттерге қайта қарау және емтиханға дайындалу үшін ұсынылады. Оқу пәні 
бойынша тест тапсырмаларын әзірлеуді осы курсты жүргізетін оқытушы-оқытушы жүзеге асырады. Университетте тестілеу 
бөлімінде оқу жоспарының барлық оқытылатын пәндері бойынша стандартталған тесттердің электронды базасы құрылған. 
Тест материалдары студенттердің пәндер контекстінде оқытылатын сұрақтарының толық тізімін қамтиды. Оқытушылар 

құрамы курстық жұмыстар мен дипломдық жұмыстарды бастамас бұрын студенттерге жұмысты ресімдеуге қойылатын 
талаптарды белгілейтін әзірленген әдістемелік нұсқауларды ұсынады. Университеттің академиялық саясаты ресімделеді 
және құжатталған процедураларда нақтыланады: «Оқу-әдістемелік үдерісті басқару» СМЖ, «Оқу-ұйымдастыру процестерін 
басқару» СМЖ, «Кәсіптік практиканы ұйымдастыру және өткізу» СМЖ. Оқушылардың оқу жүктемесінің көлемі Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес анықталады. Студенттердің жылдық оқу жүктемесі әрбір пән 
бойынша кредиттер санын ескере отырып есептеледі. Студенттердің оқу жүктемесі академиялық сағаттармен көрсетіледі. 
Студенттердің аудиториялық жүктемесі студенттердің өзіндік жұмысына бөлінген академиялық сағаттармен 
толықтырылады. Академиялық кезең 15 аптадан тұрады, академиялық кезеңде 2 рейтингтік бақылау – 8 және 15 апталарда. 

Әрбір академиялық кезең 2-3 аптаға созылатын аралық аттестациямен аяқталады. Әр академиялық кезеңнен кейін 
студенттерге демалыс беріледі. 

Академиялық талаптарды орындай алмайтын студенттер үшін кредиттік технология бойынша оқу процесін 
ұйымдастырудың қолданыстағы ережелеріне сәйкес ұзақтығы 6 апта болатын қосымша (жазғы) семестр қарастырылған, 
оның барысында студенттерге емтиханға дайындықты ұйымдастыру арқылы академиялық қолдау көрсетіледі. қосымша 
сабақтар. ОҚУ-дың академиялық саясаты оқытудың инновациялық технологияларын қолдану арқылы оқыту сапасын 
арттыруға бағытталған. білім беру ортасы студенттің даралық, үлкен еркіндікке ұмтылу, жеке және кәсіби өсу, тәуелсіздік 
және өзін-өзі құрметтеу сияқты маңызды сипаттамаларын модельдейді. Университеттің негізгі құрылымдық бөлімшесі – 

бітіруші кафедра: оның профессорлық-оқытушылық құрамы студенттерге білім беру бағдарламасын меңгеруге көмектеседі. 
Студенттерді қолдаудың дұрыс және беделді қызметі, деканат, куратор және эдвайзер. Эдвайзерлер студенттерге 
бакалавриаттың бүкіл кезеңінде оқу үдерісі бойынша жеке көмек пен кеңес береді. Эдвайзер оқу үдерісін ұйымдастыру 
бойынша барлық қажетті ақпараттық материалдарды дайындауға қатысады, оларды электрондық тасымалдағышта 
студентке ұсынады және оған ЖБЖ құрастыруға және түзетуге көмектеседі. Эдвайзерлер көмегімен студент, магистрант, 
докторант оқу траекториясын анықтайды және жеке оқу жоспарын қалыптастырады. 

Элективті пәндерге тіркелу және жоғары курс студенттерінің БӨЖ толтыру сәуір айында жүзеге асырылады, 1 
курс студенттері 25 тамыздан 31 тамызға дейін қалыптастырады. БӨ студенттердің кәсіби ұтқырлығын қалыптастыруды, 
зерттеушілік дағдыларын дамытуды, шығармашылық әлеуетті, жеке қабілеттерді және жеке құзыреттерді ашуды ескере 

отырып әзірленеді. Студенттердің кәсіби құзыреттілігін дамыту оқу үдерісінде оқытудың белсенді әдістерін қолдану 
арқылы қол жеткізіледі: іскерлік ойындар, проблемалық-ситуациялық модельдеу, жобаны қорғау, топтық тренингтер, кейс-
стадилер, портфолио құру және басқа да интерактивті технологиялар. ОҚУ-да оқытудың дәстүрлі түрлерімен қатар 
оқытушылар құрамы әртүрлі педагогикалық әдістерді қолданады. «Студент-мұғалім», «студент-қызметкер» қарым-
қатынасындағы өзара сыйластықтың көрінісі, студенттер мен оқытушылардың академиялық адалдығы ЖОО Жарғысында 
айқындалып, ОҚУ оқытушыларының ар-намыс кодексінде, «Студент-оқытушы» қызметкерлерінің ар-намыс кодексінде 
сипатталған. ОҚУ студенттері, студенттердің құқықтары мен міндеттері, және университет сайтында анықтамалық – 
нұсқаулықта орналастырылған. Әр оқу жылында студенттердің білім беру үдерісі мен университеттің инфрақұрылымына 

қанағаттануы бойынша сауалнама жүргізіледі. Студенттердің университеттің АЖ бағдарламасында онлайн режимінде 
рейтингтік және аралық бақылау бойынша білім бағасын көруге, әрбір пән бойынша оқу бағдарламасымен, белгілі бір 
тапсырмаларды тапсыру мерзімдерімен, дәріс конспектісімен, тапсырмалармен танысу мүмкіндігі бар. практикалық 
жаттығулар, оқу және сыныптан тыс жұмыстардың кестесі. Аралық бақылау нәтижелері бойынша ағымдық және аралық 
бақылаудан артта қалған студенттер анықталады. Бөлімшелер қосымша консультациялар кестесін жасайды. Академиялық 
қарызы бар студенттер жазғы семестрде емтихандарды қайта тапсыра алады. Дәлелді себептер болған жағдайда студенттің 
емтихан сессиясын мерзімінен бұрын тапсыру немесе ұзарту мүмкіндігі бар. 

СӨЖ-ді ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Мемлекеттік білім беру стандарттарына, оқу жұмыс 

жоспарларына, пән бөлімдерін өз бетінше оқуға арналған материалдарға және ОҚБ СМЖ – «Оқу-ұйымдастыру үдерістерін 
басқару» сәйкес жүзеге асырылады. Әрбір оқытушы өз пәндері бойынша ОЖСӨЖ кестесін жасайды. Силлабус 
құрылымында СӨЖ, СӨЖ, СӨЖ тапсырмалары бар. ОКЖ жоспарлау кезінде нақты тақырыптар, негізгі мәселелер мен 
қарастырылатын мәселелер көрсетіледі, пайдаланылған әдебиеттер тізімі беріледі. СӨЖ дұрыс ұйымдастыру үшін ОКЖ 
мақсаттарын, жұмысты орындауға қажетті оның негізгі бағыттарын көрсететін әдістемелік нұсқаулар әзірленді. 



Студенттердің өздік жұмыстары 100 балдық жүйе бойынша қабылданып, бағаланады. Пән бойынша қорытынды бағаға 
СӨЖ нәтижесі үлкен әсер етеді. Студенттің оқу және ғылыми қызметінің әрбір академиялық сағаты курстық жұмысты 

орындауды қоса алғанда, студенттердің 2 сағаттық өзіндік жұмысымен бірге жүреді. Білім беру ақпараттық порталында 
мамандық, факультет және курс бойынша студенттің оқу үлгерімі көрсетіледі. Әрбір студенттің өзі тіркелген курстарға 
түсуге мүмкіндігі бар. Ағымдық және аралық бақылаудың әрбір түрінің нәтижелері бойынша студент өзінің жетістіктерін 
көру мүмкіндігіне ие болады. Семестрлер мен курстардың нәтижелері бойынша оқу нәтижелерінің бүкіл тарихы студент 
қол жеткізе алатын университеттің АЖ жүйесінде қолжетімді. Мониторинг үшін бұл жүйе оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі 
проректор, ХҚО, декандарға қолжетімді. Әрбір академиялық кезеңнің соңында үлгерім туралы жиынтық деректер оқу 
үлгерімін талдау және оқу қызметін жақсарту бойынша тиісті ұсыныстар енгізу үшін кафедраларға, кураторларға, 
эдвайзерлерге беріледі. 

Университеттің жоспарларына сәйкес «Заманауи педагогика және психология» кафедрасында жыл сайын оқу-
әдістемелік жұмысы тексерілуде, нормативтік құжаттарға сәйкес сапа менеджменті біріктірілген жүйесі бойынша жыл 
сайын бөлімшелердің ішкі аудиті жүргізіледі. 

Оқыту сапасын бақылау және бағалау үшін өзараса баққа қатысу, оқытушылардың ашық сабақтары өткізіліп, оның 
нәтижелері кафедра мәжілістерінде талқыланады. 

Кафедра мәжілістерінде сабақтардың сапасы мен пайдаланылға ноқу-әдістемелік кешендері, өзіндік жұмыстарға 
тапсырмалардың уақытылы берілуі, студенттердің үлгерімін бақылау мен бағалауды ұйымдастыру талданады. 

Университет барлық қызмет түрлері бойынша оқытушылар құрамының рейтингтік бағалауын жүргізеді. 
Педагогикалық ұжымның қызметін рейтингтік бағалаудың мақсаты – педагогикалық шеберлікті одан әрі жетілдіру 

жолдарын айқындау және шығармашылықты ынталандыру мақсатында педагогикалық ұжымның кәсіби міндеттерін 
орындау деңгейін объективті бағалау және өзін-өзі бағалауды қамтамасыз ету.  

ПОҚ қызметін рейтингтік бағалауды есептеу кафедра меңгерушілері, профессорлар, доценттер, аға оқытушылар, 
оқытушылар, ассистенттер арасында жеке жүргізіледі. Профессор-оқытушылар құрамының қызметін рейтингтік бағалаудың 
қорытындысы бойынша кафедра меңгерушілері арасында ең жоғары балл иегері «Үздік кафедра меңгерушісі», 
профессорлар «Үздік профессор», доценттер «Үздік доцент, аға оқытушылар «Үздік аға оқытушы», оқытушылар «Үздік 
оқытушы», ассистенттер «Үздік ассистент». 

Педагогикалық ұжымның рейтингтік бағасын қолдану кезінде шешілетін негізгі міндеттер: 

1) материалдық (еңбекақыға ынталандыру үстемеақысын тағайындау) және моральдық көтермелеу шараларын 
тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін педагогикалық ұжымның оқу-тәрбие қызметінің тиімділігін бақылаудың көлемі мен 
сапасын бақылаудың бірыңғай өлшемшарттарын енгізу; 

2) педагогикалық ұжымның өткен оқу жылындағы жұмысына объективті баға беру, оқу-тәрбие қызметіндегі 
кемшіліктерді анықтау және осыны ескере отырып, алдағы оқу жылына дұрыс жоспарланатын жұмыс, бұл мұғалімдердің 
білімдерін жетілдіруге деген ұмтылысына әсер етеді. олардың кәсіби шеберлігі, педагогикалық шеберлігінің өсуі және 
мамандарды дайындау сапасын арттыруға және университет рейтингінің өсуіне ықпал етеді; 

3) Университеттің білім беру қызметінің сапасын арттыру, олардың біліктілігі мен кәсіпқойлығын арттыру бойынша 

оқытушылардың шығармашылық бастамасының мотивациясын арттыру; 
4) педагог кадрлардың бос лауазымдарына орналасуға үміткерлерді конкурстық іріктеу кезінде деректерді 

пайдалану; 
5) профессорлық-оқытушылық құрамның және жалпы Университеттің қызмет көрсеткіштерінің динамикасын 

көрсететін компьютерленген деректер банкін құру. 
Сауалнамаларды педагогикалық ұжым персоналдың өзін-өзі бағалау құралы ретінде жүйелі түрде жүргізеді. 

Студенттерге сауалнама да жүргізіледі («Оқытушыстуденттеркөзімен» т.б.). 
Студенттер арасында жүргізілген сауалнама нәтижелері бойынша педагогикалық ұжымның кәсіби қасиеттерін, 

мінез-құлық нормалары мен этикасын бағалауда оң үрдіс байқалады. Осындай сауалнамалар барлық факультеттерде жүйелі 
түрде өткізіліп тұрады. 

Сауалнама деректері сапа менеджменті бөлімінде өңделеді және факультет кеңестерінде талданады. 
Университет веб-сайтындағы «Студент» бөлімінде келесі элементтер бар: 
- топтардың тізімдері; 
-нормативтік құжаттар; 
- тасымалдау нүктелері; 
- сабақтар мен емтихандаркестесі; 
- пәндердіңоқу-әдістемеліккешені; 

- бітірушінің біліктілік сипаттамасы; 
- элективті пәндер каталогы; 
-студенттің жеке жоспары; 
- студентке ескерту. 
Оқыту, оқу және бағалау процедуралары, өнімділік пайызы және студенттер үшін қолжетімді оқу мүмкіндіктері 

порталда. Студенттер өз бағаларын жеке кабинеттерінде көре алады. 
Университет сайтында әр кафедраның бөлім тарихы, кадрлық құрамы, жетістіктері, байланыстары және т.б. 
Ұсынылатын білім беру қызметтерінің және оқу жоспарының сапасын арттыру стратегиялық жоспарлау арқылы да 

қамтамасыз етіледі, бұл үздіксіз жетілдіруге әкеледі. Стратегиялық жоспардың орындалу барысын талдау оқу үдерісінде 
уақытында бағалауға және қажетті түзету әрекеттерін жасауға мүмкіндік береді. Кафедралар оқу үдерісіне тікелей 
қатысатын бөлімше ретінде жыл сайын өз жоспарын қамтамасыз етеді. 

Бөлімдерөзара бару журналдарын жүргізеді. Өзара бару нәтижелері бойынша ашық және жұмыс сабақтарын талдау 
кафедрадағы оқу үдерісі инновациялық оқыту технологиялары, бүкіл оқу үдерісін ақпараттандыру және компьютерлендіру, 
салада жаңа ұғымдарды қолдану негізінде жүзеге асырылатынын көрсетеді. Білім және ғылым саласын, дәстүрлі оқыту 
әдістерін жетілдіру, электрондық оқыту қорын құру және үнемі толықтыру. Оқытудың инновациялық формаларын 
практикалық түсіну нәтижелері кафедра мәжілістерінде, әдістемелік семинарларда, ғылыми-практикалық конференцияларда 

талқыланады. 
Білім сапасын басқарудың маңызды принципі тұтынушыға бағдарлану болып табылады. Студент жоғары білім алу 

үшін педагогикалық ұжыммен бірлескен іс-шаралардың белсенді қатысушысы болып табылады және оқу қызметін 
бағалауға қатысуға құқылы. Студенттердің пікірі оқыту сапасын бағалауда үлкен маңызға ие, өйткені оның әсерін 
студенттер сезінеді және оқу процесінде мұғалімнің серіктесі болып табылады. Бір жағынан, студенттердің пікірін біле 



отырып, оқытушы өз жұмысын жақсарта алады, екінші жағынан, студенттердің пікірі университет басшылары үшін 
кадрларды дамыту және сол арқылы университет жұмысын жақсарту үшін маңызды.  

Университеттегі білім беру қызметтерінің сапасына қанағаттану мониторингі білім беру қызметтерін тұтынушылар – 
студенттердің пікірлерін зерделеу арқылы жүзеге асырылады. Студенттердің пікірін зерттеу университетте сауалнама әдісі 
арқылы социологиялық сауалнама арқылы жүзеге асырылады. 

   Кафедрадағы білім алушыларының үлгерімі 

Курс және топтар көрсеткіштер  
Емтихандық сессияны сәтті өткізу мақсатында «Заманауи педагогика және психология» кафедрасының 

оқытушылары келесі жұмыстарды жүргізді:  
- оқу графигімен сәйкес бақылау апталарының нәтижелері бойынша студенттерге мемлекеттік аралық бақылау 

жүргізілді;  
-академиялық топтарда тәлімгерлер студенттердің үлгерімі және сабаққа қатысуы жайлы тәлімгерлік сағаттар 

жүргізілді; 
-сессия алдында пәндер бойынша университеттің тест орталығына тест сұрақтары құрастырылып және 

талқыланып берілді; 
- жазбаша емтиханды өткізу үшін уверситеттің оқу бөліміне өз уақытында емтихан билеттері құрастырылды және 

тапсырылды; 
- Емтихандық сессияны тапсыратын студенттерге өз уақытында тест сұрақтары және емтихан билеттері берілді  
 Сессияның нәтижелері келесі кестеде көрсетілген: 

6B01110- Педагогика  және  психология 
6B01111- Практикалық  психология 
6B01112-  Психология және медиация 
Оқу жылы ішінде оқу бағдарламасы мен оқу іс-шараларына жүйелі мониторинг жүргізіледі. Ағымдағы аттестаттау 

нәтижелері студенттердің назарына жеткізіледі, кафедра мәжілістерінде, факультет кеңестерінде талқыланады, олардың 
нәтижелері бойынша оқу және ОЖСӨЖ сапасын арттыру, әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету шаралары 
қабылданады. Студенттердің оқуға деген ынтасын ынталандыруда және оқу үдерісіне белсенді қатысуда маңызды рөл 
атқаратын студентке бағытталған оқыту мен оқыту келесі тармақтар бойынша жүзеге асырылады: - студенттерге құрмет 

көрсету, олардың қажеттіліктерін ескере отырып, икемді оқу жолдарын (күндізгі, сырттай, жеделдетілген, қысқартылған) 
пайдалану; - тәрбиенің әртүрлі педагогикалық әдістері мен формаларын қарастыру және қолдану. Аға оқытушы Айтжанова 
Г.Т. жетекшілігімен студенттерді психологиялық қолдау ресурстық орталығының жұмысын жүзеге асырады. - 
педагогикалық әдістерді жүйелі түрде бағалау және түзету (БӨ, жеке пәндердің бағдарламаларын, мұғалімдердің есептерін 
орындау бойынша талдау жұмыстарының негізінде жүргізіледі); - мұғалімнің қажетті бағыт-бағдары мен қолдауын көрсете 
отырып, студенттің дербестік сезімін ояту (сараптамалық тапсырмалар арқылы студенттердің жұмысы дараланатын 
аудиториялық жұмыс, ОБСӨЖ және СӨЖ белсенді түрде пайдаланылады); 

- «студент-оқытушы» қарым-қатынасындағы өзара сыйластықтың көрінісі (қарым-қатынас нормалары университет 

Жарғысында айқындалады және оқытушылардың ар-намыс кодексінде сипатталады; студентінің ар-намыс кодексі). Бұл іс-
шаралар кураторлық топтармен тұрақты түрде ұйымдастырылатын, кафедралардың, факультет кеңестерінің, ректораттың 
және университеттің Ғылыми кеңесінің отырыстарында өткізілетін кураторлық сағаттардың мазмұнында көрініс табады. 
Студенттердің білімін және олардың емтихан тапсыруға дайындық деңгейін бақылау үшін университетте университет 
оқытушылары әзірлеген тест тапсырмаларының бірыңғай базасы құрылды. Бұл деректер базасы тестілеу орталығында 
сақталады. Аралық аттестаттауды өткізу үшін ректордың бұйрығымен тәжірибелі оқытушылар құрамынан комиссиялар 
құрылады. Емтихандарды, бақылау жұмыстарын жүргізуді, курстық жұмыстарды қорғауды және басқа да бағалау 
нысандарын оқытушы, оқытушы және комиссия мүшелері жүзеге асырады (Жоғары оқу орындарында білім алушылардың 

үлгеріміне ағымдағы мониторингті, аралық және қорытынды аттестацияны жүргізудің үлгілік ережесі, Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы). Ағымдағы бақылау 
процесінде студент ұпай жинайды, нәтижесінде оның пән бойынша рейтингі анықталады, бұл емтиханға жіберу үшін қажет. 
Ағымдағы ұпайлар мен студенттің рейтингі оқытушы мен студенттің электронды журналдарында көрсетіледі. Электронды 
журналдардың енгізілуі студенттердің өздік жұмысын белсендірді. Студенттің емтиханға жіберу рейтингі және пән 
бойынша қорытынды рейтинг автоматты түрде есептеледі және жинақтаушы ведомосқа енгізіледі. 

Қорытынды мемлекеттік аттестаттау Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 18 наурыздағы 
бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімінің ағымдағы мониторингі, аралық және 
қорытынды аттестаттау үлгілік қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. 2008 жылғы № 125, академиялық күнтізбеде 

белгіленген мерзімде. Қорытынды аттестаттауды өткізу үшін ректордың бұйрығымен жетекші ғалымдар мен сыртқы 
ұйымдардың өкілдері жетекшілік ететін мемлекеттік аттестаттау комиссиялары құрылады. Қорытынды мемлекеттік 
аттестаттау кезінде студенттер кешенді емтихан тапсырып, кандидаттық, кандидаттық және докторлық диссертацияларды 
қорғайды. Емтихандар жазбаша және ауызша нысанда, сондай-ақ компьютерлік тестілеу түрінде қабылданады. Бірқатар 
пәндер бойынша сараланған кредиттер қабылданады. Бақылау нысандарын университеттің Ғылыми кеңесі бекітеді. 
Емтихан сұрақтары студенттерге ОӘК-мен бірге, студенттердің оқу жетістіктерін бақылау және бағалау материалдарында 
өз бетінше оқуға арналған сұрақтарда беріледі. Сессияға 1 ай қалғанда емтихан билеттері КТ-ға тапсырылады. Ауызша, 
жазбаша емтихан билеттері және тест тапсырмалары кафедра мәжілістерінде талқыланады және бекітіледі. Емтихан 

нәтижелері студенттерге уақтылы хабарланады: электронды санау арқылы тест емтихандарының нәтижелері автоматты 
түрде шығарылады және тестілеу аяқталғаннан кейін компьютер экранында көрсетіледі, ауызша емтихан нәтижесі – 
емтихан күні, жазбаша емтихан – емтиханнан кейін 24 сағат ішінде. Қорытынды баға екі аралық бақылаудың пайыздық 
көрсеткіштері негізінде есептеледі, емтихан бағасының пайызымен қорытындыланады. Емтихандардың нәтижелері 
бойынша DSP студенттердің академиялық рейтингін көрсетеді және ақпаратты факультет декандарына жібереді. 
Оқушылардың оқу жетістіктері (білім, дағды, құзыреттілік) балдық-рейтингтік жүйемен бағаланады. Бағалау критерийлері 
силлабуста, әдістемелік құралда көрсетілген. 

Егер студент пән бойынша «қанағаттанарлықсыз» баға алған болса, ол жазғы семестрде осы пәнге түседі, оған осы 

пәнді қайта оқуға және қажетті кредиттер санын жинау үшін емтиханды қайта тапсыруға мүмкіндік беріледі. Дипломдық, 
курстық жұмыстар, магистрлік, докторлық диссертациялар кафедралардың профессорлық-оқытушылық құрамының 
жетекшілігімен немесе мамандарды дайындау бағытына сәйкес үлкен жұмыс тәжірибесі бар аға оқытушының лауазымы 
бойынша жүзеге асырылады. Бір оқу жылындағы рефераттар мен курстық жұмыстар кафедраларда, дипломдық жұмыстар 
мұрағатта сақталады. Студенттердің курстық, дипломдық жұмыстарды орындау кезіндегі материалдарды алу деңгейі мен 



пайдаланылған әдебиеттерді көрсету курстық және дипломдық жұмыстардың жетекшілерімен тексеріліп, кафедра 
меңгерушісі бақылайды. Студенттердің мінез-құлқының этикалық нормалары нұсқаулықта және ОҚУ студенттер 

кодексінде жазылған. Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды, аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің 
үлгілік қағидаларына сәйкес қорытынды мемлекеттік аттестаттау нәтижелері (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2011 жылғы 16 наурыздағы №125 бұйрығы) мемлекеттік аттестаттау комиссиясының хаттамаларында 
көрсетілген қорытынды аттестаттау актілерінде белгіленеді. 

6В01110 – «Педагогика және психология», 6В01111 – «Практикалық психология» ББ бағдарламасы бойынша 
аттестаттауды өткізуде  2021 жылғы 08 желтоқсанның № 252-нқ бұйрығымен Аттестаттау комиссия құрамы бекітілді.  
 

ЖОО – да осы мамандық бойынша мамандар даярлаудың деңгейі 

М.Әуезов атындағы ОҚУ-да абитуриенттерге дайындау бағыттарының тізімі кең түрінде ұсынылған. Сол жерде 
мамандықтарының бірін көруге болатыны ол - «Педагогика және психология». Осы бағытта оқыған студенттер қазіргі 
әлемде бірегей және сұранысқа ие мамандар болып саналады.  

Оқу кезіңде әрбір студент педагог-психологтың кәсіби құзіреттілігінің қалыптасуы үшін қажетті көптеген 
пәндерді оқиды. Нәтижесінде білім беру бағдарламасын меңгеріп шыққаннан кейін бітіруші түлек түзету-педагогикалық, 
диагностикалық-кеңес беру іс-әрекеттерімен айналыса алады.   

Қазіргі уақытта білім беру бағдарламасының аумағында 6В01110– «Педагогика және психология» жалпы кәсіптік 
мамандарды даярлау жүріп жатыр: университетті бітіріп шыққаннан кейін түлектер 6В01110– «Педагогика және 
психология» мамандықтары бойынша білім бакалавр дипломын алып шағады. Білім беру бағдарламасының мақсаты жоо-ң 

мүмкіндіктері мен қолда бар ресурстарға сәйкес келеді; білім беру мекемелеріндегі де білім беру аумағында педагог-
психологтың жұмысы, жоғары мектептің негізгі талаптарына сәйкес келеді. 

 

Білім алушыларды кешенді емтихандарда анықталған білімдерінің сипаты, жекелеген пәндер бойынша 

мамандар даярлаудың кемшіліктері 
Емтихан комиссиясы педагогика және психология бойынша қорытынды кешенді емтиханда студенттердің жалпы 

дайындық деңгейін жақсы деп атап өтті.  
«Педагогика және психология» мамандығы бойынша оқитын студенттер мемлекеттік емтиханда теориялық-

методологиялық пәндер кешені бойынша жоғары білім деңгейін көрсетті, педагогика сияқты, тәрбие жұмысының теориясы 
мен әдістемесі, инклюзивті білім мен психологияны оқыту әдістемесі және психологиялық кеңес беру т.б. 

Студенттердің жауабы тереңдігімен, қарастырылған мәселеге ғалымдардың түрлі тәсілдері бойынша білімдерінің, 
тұжырымдамалардың толықтығы, негізділігімен, психологиялық және педагогикалық терминдердің еркін түсіндіруімен 
және т.б ерекшеленді.  

Студенттер педагогикалық және психологиялық ғылымдар бойынша сұрақтарына сенімді жауап берді, осы 
курстағы қарастырылатын өзекті мәселелерді нақты анықтай білді. Бітіруші түлектер жүйеленген, терең және жан-жақты 
білімдерін педагогика және психология бойынша бағдарлама материалдарының мағынасын алып шығатын кәсібі үшін 

пәндердің негізгі ұғымдарының өзара байланысын анықтады; педагогикалық іс-тәжірибе үшін осы теориялық сұрақтың 
құруының мағынасын көрсетті. 

Студенттер жұмыс істей алатынын, мағыналыны ажыратып, әртүрлі авторлардың позициясы мен көзқарастырын 
салыстыруды, оқығанды талдай алуды, жалпылауды және қорытынды шағара алуды көрсете білді. 

Жалпы педагогика және психология бойынша кешенді емтихан қорытындысы студенттердің негізгі теориялық 
материалдарды толық меңгергенін көрсетті, бұл олардың кәсіби қызметінің іргетасы болып табылады. Түлектердің 
білімдері мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес келеді.  

Студенттер педагогика мен психология негізгі әдіснамалық негіздері – пәні әдістері мен принциптері бойынша 

терең, берік және жүйелі білімдерін көрсете білді. Студенттердің жауаптары негізгі психологиялық-педагогикалық 
ұғымдарының мазмұндарын меңгерілгенін дәлелдейді.  
 

Жұмыстың тақырыптары мазмұны жағынан әртүрлі, жұмыстар практикалық (қолдаңбалы) бағытта айқын  

байқалады және мамандануға сай. 

Берілген мамандық бойынша мамандар даярлау сапасын талдау 
 «Заманауи педагогика және психология» кафедрасында мамандарды даярлаудағы сапасын қадағалау жүйесін құруы 

жоғары білім берудің сапасын арттырудағы жолдарының бірі болып отыр.  
Кәсіби білім беру сапасы – бұл   мамандарды даярлау аумағында қоғамның талаптарын қанағаттандыру қабілетін 

негіздейтін, қажетті сапалар мен біліктілікті иеленетін қасиеттерінің жиынтығы. Нарықтық экономика жағдайында 
маманның сапасын бағалаудың ең басты критерийі оның кәсіби бәсекеге қабілеті болып саналады. Маманды даярлау сапасы 
ретінде ол жұмыс істейтін, кәсіби аумағының талаптарына дайындау деңгейіне сәйкестігі болып саналады.  

Осыған орай, кафедраның жұмысы мамандарды даярлау сапасы жағынан тынбай еңбек ететінін көрсетеді. Осыған 
дәлел, мамандықтар бойынша  кружок жұмыстары, республикалық олимпиадалардағы орындар, жұмыс берушілердің 
пікірлері және т.б.  

ОҚУ келешекте мамандарды даярлауды жетілдіру бойынша нақты ұсыныстар  
ЖОО-да сапалы білім берудің негізгі критериялары болып саналады:  

 М.Әуезов атындағы ОҚУ-ң білім беру үрдісіне инновациялық технологияларды ендіру және шетелдік 
тәжірибелерді тарту үшін «Педагогика және психология» мамандығындағы студенттерінің академиялық ұтқырлығын 
белсендіру;  

 осы мамандық бойынша болашақ бакалаврлардың кәсіби құзіреттіліктерін қалыптастыру және практикалық 
жұмысты жүргізу үшін «Педагог-психолог» студенттік ұйымдастырылған Start-ap –қа ЖОО-ны жағынан көмек көрсетілсе. 

 

 

10) Сапаны мерзімді сыртқы қамтамасыз ету (кафедраның әрбір білім беру бағдарламасы бойынша   ақпарат 

ұсынылады). 
Кафедрада оқу мониторингі білім беру бағдарламаларының сапасын сыртқы және ішкі бағалау әдістерімен жүзеге 

асырылады. Сыртқы сапаны бағалау мыналарды қамтиды: - лицензиялау; - университетті мемлекеттік аттестациялау;  

- ұлттық бірыңғай тестілеу;  
- қорытынды мемлекеттік аттестаттау;  



- университеттердің рейтингін жасау процедуралары.  
Білім сапасын ішкі бағалау мыналарды қамтиды:  

- сапа менеджменті жүйесі;  
- университет қызметінің барлық түрлері бойынша әртүрлі өзін-өзі бағалау процедуралары;  
- үлгерімнің ағымдағы мониторингі;  
- оқушылардың оқу жетістіктерін бағалау.  
«Педагогика және психология» мамандығы бойынша барлық деңгейдегі 6,7,8 білім беру бағдарламалары 2014 

жылы мемлекеттік аккредитациядан сәтті өтті. 
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